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Pagal eilės korespondentų 
pranešimą,, tai Sovietų Sąjun
gos liaudis mažiau susirūpino 
tuo, kad maršalas Stalinas ne-
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“Susirūpino Stalinu.” 
Britų Reikalavimai. 
Lenkijos Valstiečiai. 
Chinijos Liaudis ir Mes. 
Maršalas Rokossovskis.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

3dalyvavo laike revoliucijos su
kakties, negu tūli Amerikoj 
laikraštininkai ir neapdairūs 
politikai. Sovietų šalies žmo
nės žino, kad nieko nepapras
to nėra, kad nieko nuo jų nė
ra slepiama.

Kada pas mus turčių spau
da iš kailio neriasi, rašydama 
apie visokius “socialisto” Mr. 
Attlee planus, kurie yra ir 
tam, kaip Tarybų Sąjungą pa
daryti Anglijos ir Amerikos 
imperializmo įrankiu, tai As
sociated Press praneša iš 
Maskvos, kad ten visai nekrei
pia atydos į tą “didį planą.”

Anglijos imperialistai laikė 
Londone šlėktų valdžią, kuri 
niekino Lenkijos dabartinę 
valdžią ir jos veikėjus. Dabar 
britai iš lenkų reikalauja 
$400,000,000 už užlaikymą tos 
šaikos. Tik jau ir akiplėšiš
kumas ir drąsumas!

Michel Szymko, lenkas jau
nuolis, žemės reikalais minis- 
terio pagelbininkas sako, kad 
Lenkijoj jau 364,353 valstie
čių šeimos, kurios pirmiau vi
sai neturėjo arba labai mažai 
turėjo žemės, gavo iš valdžios.

Buvę ponų didžiuliai dvarai 
atiduoti tiems, kas žemę dir
bo. Lenkijos valstiečiai gavo 
2,000 traktorių per UNRRA, 
ir 8,000 ir didį daugį mašinų 
iš Tarybų Sąjungos.

Kada Amerikos generolai, 
bijodami užrūstinti japonus, 
rūstaus žodžio netaria prieš 
imperialistų vadą Hirohito, tai 
Japonijos komunistai reika
lauja teisti tą karo krimina
listą. Komunistų vadas Shiga 
sako, kad imperatorius daly
vavo visuose suokalbiuose ir 
dėl užpuolimo ant Perlų Uos
to.

užimti Liu-
20 mylių

reiškia kal-

United Press praneša, kad 
300 amerikiečių dalyvavo mū
šiuose prieš Chinijos liaudies 
armiją ir padėjo gen. Chiang 
Kai-sheko jėgoms 
shouying miestą, 
nuo Chinwangtao.

Tai ką gi tada 
bos apie “nesikišimą į Chini
jos reikalus,” kada mūsų gin
klai, amunicija tarnauja gen. 
Chiang Kai-sheko apginklavi
mui, mūsų laivai ir lėktuvai 
perveža jo armiją ir net ka
riai dalyvauja mūšiuose?

»

Karo sekretorius Mr. R. P. 
Patterson sako, kad “ameri
kiečiai nesikiš į Chinijos ka
rą,” bet jeigu jie bus užata- 
kuoti, tai jie tada veiks ener
gingai ir laimės.

Kodėl gi negali būti “už- 
atakuoti,” kada mūsų lėktu
vai ir laivai atveža į mūšius 
gen. Chiang Kai-sheko armiją, 
kada mūsų marinai laiko už
ėmę bazes, iš kurių Chiang 
Kai-shekiniai veda karą prieš 
Chinijos liaudį.

Sakysime, kaip Amerikos 
jėgos, beginančios mūsų šalį 
nuo japonų, būtų galėję iš
vengti neužatakavę, jeigu ja
ponus būtų atvežę į Amerikos 
prieplaukas Anglijos karo lai
vai, lėktuvai ir anglai būtų už
ėmę dėl iškėlimo į prieplau
kas; jeigu anglai būtų aprūpi
nę japonus ginklais, amunici
ja, maistu ir juos mokinę, kaip 
kariauti? Kaip mes būtume 
žiūrėję į tokį anglų “nesiki
šimą” ?

Kalbėjausi su Povilu Ven
ta, kuris tik grįžo iš Chinijos, 
kur išbuvo apie tris metus. Jis 
sako, kad gen. Chiang Kai- 
sheko jėgos menkos, kad ofi- 

(Tąsa 5-me pusi.)

SAKO, JANKIAI IR JA 
PONAI VEIKIA PRIEŠ 
CHINŲ KOMUNISTUS

Tientsin. — Richardas 
Bergholz, amerikonas As
sociated Press koresponden
tas, praneša, kad Amerikos 
marininkai, sykiu su japo
nais, su buvusiais japonų 
pastumdėliais chinais karei
viais ir su Chiang Kai-she
ko tautininkų kariuomenę, 
saugo geležinkelių linijas, 
vieškelių centrus ir fabri
kus šiaurinėje Chinijoje.

Richard Bergholz apke
liavo šiaurinės Chinijos. nūs ir iškraustyt juos iš to 
kampą tarp Peipingo ir chi- krašto.

De Gaulle Išrinktas 
Laikinuoju Franci- 

jos Prezidentu
Paryžius. — Visi 555 at- 

sto\ i steigiamajame sei
me vienbalsiai išrinko ge
nerolą de Gaulle laikinuoju 
Franci jos prezidentu, kol 
seimas posėdžiaus per 30 
savaičių. Paskui bus išrink
tas reguliaris prezidentas.

Komunistų vadas Jac
ques Duclos skundėsi, kad 
seimas ne komunistą išrin
ko savo pirmininku, nors 
seime yra daugiau komuni
stų atstovų, negu bet ku
rios kitos pavienės partijos 
žmonių. Duclos sakė, komu
nistai rems de Gaulle kaip 
laikinąjį valstybės galvą, 
bet jie reikalaus tinkamo 
komunistų ministerių skai
čiaus ir pasilaiko' teisę kri- 
tikuot de Gaulle’o politiką.

4,000,000 ŽYDU NUŽUDY
TA OSVIECIME

Lueneburg, Vokietija. — 
Teisme prieš nacius kari
nius kriminalistus parody
ta, jog vien Oswiecim sto
vykloj jie nužudė 4 milio- 
nus žydų.

PLIENO TRUSTAS
GRIEŽTAI ATMETA

DERYBAS SU CIO
Washington. — United 

States Plieno korporacija 
vėl griežtai atmetė darbo 
departmento galvos Schwel- 
lenbacho paraginimą tartis 
su CIO Plieno Darbininkų 
Unija dėl algų priedo. Kor
poracija užreiškė, kad nega
li būti derybų dėl uždarbio 
pakėlimo darbininkam, jei
gu valdžia neleis pabran- 
gint plieno dirbinių.

Skaičiuojama, kad 1946 
metais korporacija, po tak
sų apmokėjimo, turės $500,- 
000,000 gryno pieno be pa
branginimų.

TRUMANAS PRIĖMĖ ANGLU PLANĄ APRĖŽT ŽYDŲ ATEIVYBĘ Į PALESTINĄ
Washington. — Anglijos 

premjeras Attlee įpiršo pre
zidentui Trumanui pasiūly
mą sudaryt bendrą anglų- 
amerikiečių komisiją, kuri 
tyrinės žydų būklę Europoj 
ir Palestinoj. Komisija taip 
pat svarstys, kiek žydų ga
lima priimt į Palestiną, bet 
ji tarsis ir su arabų vadais 

nų Didžiosios Sienos ir pats 
matė, kaip amerikonai ^pil
nai bendradarbiauja su ja
ponų kariuomene ir su Chi
ang Kai-sheko vidurinės 
Chinijos armija prieš chinų 
komunistus.

Amerikos karo sekreto
rius Robertas E.. Patterso- 
nas gi pirmadienį sakė, kad 
Amerikos kariuomenė pa
siųsta į Chiniją, girdi, tik 
galutinai nuginkluot japo-

Jugoslavija Nėra 
Sovietų įrankis, 
Pareiškė Tito

London. — Jugoslavų 
Tautos Fronto vadas mar
šalas Tito užginčijo pasa
kojimus, būk Jugoslavija e- 
santi tik Sovietų papėdinin- 
kė. Pasikalbėjime su Londo
no Times korespondentu 
Belgrade, Jugoslavijos sos
tinėje, Tito užtikrino, kad 
jo kraštas yra laisvas ir ne
priklausomas. Tito sakė, 
kad Jugoslavija palaiko šil
tus ir draugiškai-broliškus 
ryšius su Sovietų Sąjunga, 
bet čia jau jis pridūrė: 
“Mes norime gerų ir net 
dar geresnių ryšių su ki
tais talkininkais.”

MacArthur leido įgabent 
Japonijai maisto.

Teismas Nubaltino 3 
Kaltinamus už Neg

ro Nulynčiavimą
Live Oak, Florida. — 

Prisaikdintųjų teismas at
sisakė įkaltint Branfordo 
miestelio policijos viršinin
ką Tomą Crews ir du kitus 
baltuosius, nors buvo įva- 
lias faktų, kad jie lynčiškai 
nužudė negrą Šamą McFad- 
deną, Pirmojo pasaulinio 
karo veteraną.

Baltųjų teismas nepaisė 
parodymų, kuriuos surinko 
paties gubernatoriaus Cald- 
wellio paskirtas tyrinėto
jas; teismas atmetė ir 20 
žmonių liudijimus, kurie 
sakė, jog Tom Crews ir jo 
sėbrai Lloyd Cribbs ir Ja
mes B. Baroer sauvališkai 
nužudė tą negrą ir įmetė jo 
lavoną į Suwanee upę.

Trumanas reikalauja pas
kirt $1,350,000,000 UNRRA 
fondui.

(kurie reikalauja neleist 
žydų į Palestiną). Žymėti
na, jog per 25 metus buvo 
jau septynios panašios tyri
nėjimų komisijos, kurios vi
sai nieko nenuveikė.

Prez. Trumanas kiek pir
miau siūlė priimti 100,000 
benamių Europos žydų į Pa
lestiną apsigyventi. Baltojo

Palestinos Žy
dai Streikuoja 
Prieš Angliją
Jeruzalė, lapkr. 14. —Pa

lestinos Žydų Taryba pa
skelbė visuotiną 
valandų streiką protestui 
prieš ’Angliją, 
dirbtuvės, viešoji

dvylikos

Užsidarė 
važiuotė, 

krautuvės ir kitos įmonės. 
Trečiadienį popiet žydai iš
ėjo į demonstracijas.

Palestinos žydų visuome
nė tais veiksmais protestuo
ja, kad Anglija atsisakė į- 
leisti daugiau kaip 1,500 
žydų per mėnesį iš kitų 
kraštų į Palestiną. Kartu 
jie protestuoja, kad Ameri
ka ir Anglija sudarė tyrinė
jimo komisiją kas liečia žy
dų priėmimą į Palestiną.

Palestinos žydai smerkia 
Anglijos planą pavesti Pa
lestiną Jungtinių Tautų glo
bai, o paskui įkurti tik ben
drą žydų-arabų valstybę 
Paišinoj. Žydai reikalau
ja, kad Palestina būtų pa
daryta žydų valstybe.

Palestiniečiai žydai 
radiją atsišaukė į savo 
tiečius visam pasaulyj, 
paremtų jų siekimus.

per 
tau- 
kad

AMERIKOS LAIVAI KARŠ
TAI DIRBA CHIANGU!

Tientsin, lapkr. 14. — A- 
merikos laivai atgabeno į 
Tsingtao uosta dar tūkstan
čius Chiang Kai-sheko chi
nų tautininkų. Visi tie 
Chiang Kai-sheko kariai 
yra jankių išlavinti ir ap
ginkluoti amerikiniais gink
lais.

Tsingtao yra Shantungo 
pussalyje. Chinų komunis
tai turi savo rankose visą 
pussalį. anart Tsingtao 
uostamiesčio. Amerikos lai
vais įgabenamiem chinų 
tautininkam Įsakyta anva- 
Ivt nuo komunistų ištisą 
Shantungo pussali. Numa
toma žiaurūs mūšiai. Chinų 
komunistai apsupa Tsing
tao iš sausumos pusės.

Meksikos ministeris 
j era pripažino didžius So
vietų nuopelnus pasaulio 
taikai.

Na-

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
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(Tąsa 5-tam pusi.)

Rūmo pareiškimas dabar 
rodo, kad Anglija atmetė šį 
siūlymą. Užtat prezidentas 
sutiko su Anglijos planu į- 
leisti ne daugiau kaip po 
1,500 žydų į Palestiną per 
mėnesį, arba viso 18,000 per 
metus.

Bet ir tokio žydų skai
čiaus priėmimas į Palestiną

ANGLŲ PREMJERAS ATTLEE GERINASI 
AMERIKAI; PERŠA JAI ANGLIJOS 
DRAUGIŠKUMĄ; NORI PASKOLŲ 

 H-----------------------------------  
imti Į valstybės rankas kai 
kurias pramones, bet Ame
rika, esą, neturi to bijoti, 
nes angliškas socializmas 
nepavojingas; anglų so
cialistai, girdi, “nesiekia 
panaikinti žodžio, religijos 
ir spaudos laisvės.” Attlee 
sakė kongresui, kad jis pats 
daugiau yra socialis refor- 
mistas advokatas, negu 
marksistas. Iš Attlee kalbos 
buvo suprantama, kad ne 
darbininkai vadovauja so
cialistiniam anglų judėji
mui.

Prisimindamas apie ato
minę bombą, Attlee užreiš- 
ške, kad tik nuo Jungtinių 
Tautų priklauso pasaulinės 
taikos ir civilizacijos ap
sauga. Tuo pačiu pradėjimu 
jis kartotinai piršo iš es
mės tik Anglijos ir Ameri
kos vienybę (prieš kitas 
tautas, pirmoj vietoj prieš 
Sovietus. Nors jis to tiesio
giniais žodžiais nepasakė, 
bet aišku buvo, ko Attlee 
nori.)

(Newyorkinis amerikonų 
laikraštis PM nurodė, kad 
vien tiktai Attlee ir Truma- 
no konferencija tarnauja 
vienybės ardymui net tarp 
trijų didžiausių Jungtinių 
Tautų — Amerikos-Angli- 
jos, iš vienos pusės, ir So
vietų Sąjungos, iš antros.) 

Attlee tvirtino, būk Ang
lija niekur nekliudysianti 
Amerikos biznio užsieniuo
se. Jis gyrė Amerikos ga
lybę, jos žmoniškumą ir at
sisakymą nuo imperialisti
nių tikslų.

Attlee gerinosi Amerikai 
ypač tuo tikslu, kad išgauti 
dar 4 bilionus dolerių pas
kolos, kaip pastebėjo ameri
konų spauda.

Washington. — Anglijos 
premjeras Attlee kalbėjo 
bendrai Jungtinių Valstijų 
kongreso sesijai lapkr. 13 
d. Jis atėjo, taip sakant, su 
kepure po pažasčia; patai
kavo Amerikai ir faktinai 
atsiprašinėjo, kad jis yra 
socialistas. Attlee garbino 
velionį prezidentą Roose- 
veltą ir buvusį Anglijos 
premjerą /Churchillą, kaip 
didžius karo vadus, ir tik 
noroms - nenoroms prisimi
nė apie Staliną. Senatoriai

Nauji Indonezij Va
dai Linkę Tartis 

Su Holandija
Batavia, Java. — Socia

listas Sultan Sjahrir, 36 
metų amžiaus, tapo Indone
zijos Respublikos premjeru 
ir sudarė naują ministerių 
kabinetą. Jis pats ir keli ki
ti jo ministerial yra ėję 
mokslą holandų mokyklose 
ir linkę derėtis su Holandi- 
jos valdžia. Premjeras Sjah
rir pasmerkė savo tautiečių 
“išsišokimus” ir jų kovą 
prieš anglus Surabayoj, di
džiame uostamiestyje Javoj, 
vienoj iš Indonezijos salų. 
Tapus jam premjeru, prezi
dentas Soekarno beveik nu
stoja galios.

Stabdys Riaušes Prieš
Honolulu Gyventojus

Honolulu. — Įsakyta ci
vile! ir karinei policijai žiū
rėt, kad nepasikartotų A- 
merikos jūreivių ir kareivių- 
riaušės prieš vietinius gy
ventojus Honolulu mieste, 
Hawaii salų sostinėje.

Tapo areštuota 50 jūrei
vių ir oficierių, kurie su 
durtuvais, akmenimis, kū
jais ir kitais įrankias puo
lė gyventojus. Puolikai sa
ko, kad, girdi, gyventojai 
pirmi pradėję.
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neužtikrintas. Nes Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
Bevinas pranešė seimui, jog 
anglai dar tarsis su arabų 
vadais, ir nuo susitarimo 
priklausys, ar bus įleidžia
mą į Palestiną po pusantro 
tūkstančio žydų per mėnesį.

Anglijos užsieninis minis
teris Bevinas lapkričio 13 

ir kongresmanai skambiai 
plojo Rooseveltui ir Chur- 
chillui, bet nei vienas ne
plekštelėjo delnu į delną 
Stalinui pasveikinti. Attlee 
gyrė ir amerikinius koman- 
dierius — gen.. Eisenhower}, 
MacArthurą ir admirolą 
Nimitzą.

Attlee užtikrino, kad jo 
darbiečių valdžia veda to
kią pat užsieninę politiką, 
kaip buvęs premjeras Chur- 
chillas. Naminėje politikoje 
ši anglų valdžia ketina per-

į Chiang Kai-shek Gaus 
Dar 50 Miliūnų Pasko

los iš Amerikos
Amerikos 
paskelbė, 
dar $50,- 
vidurinei

Washington. — 
valdžios atstovas 
kad ši šalis duos 
000,000 paskolos 
Chinijai, valdomai Chiang
Kai-sheko, bet girdi, šioje 
paskoloje “nebus ginklų ir 
amunicijos,” tik mašinos, 
trokai, žaliadaikčiai, audi
mai, mašininiai įrankiai ir 
kiti rekmenys.

Chinų komunistų laikraš
čiai tvirtino, kad Jungtinės 
Valstijos skolina Chiang 
Kai-shekui dar $64,000,000 
geriau apsiginkluoti prieš 
komunistus.

Amerikos karo depart- 
mentas sako, amerikonai 
perleido Chiang Kai-shekui 
tam tikrą kiekį ginklų, bet 
esą abejojama, ar tie gink
lai verti $64,000,000.

Dar 40,000 Naciu Tar
nauja Frankui; Naciai 

Valdo ir Jo Policiją
Karui baigian-London.

tis, didelis skaičius hitleri
ninkų perbėgo į Ispaniją. 
40,000 jų įstojo į Ispanijos 
diktatoriaus Franko užsie
ninį'legioną. Slaptosios na
šių policijos agentai ir da
bar komanduoja Franko po-

Tokius dalykus atidengė 
Luis Fernandez, ispanų par
tizanų vadas, kuris dabar y- 
ra Londone. Karo metu 
Fernandez buvo generolas 
francūzų partizanų kovos 
prieš vokiečius okupantus. 
Jis praneša, kad Ispanijos 
partizanai dabar kovoja 
prieš Franko diktatūrą 
“ne tik kalnuose, bet lygu
mose ir miestuose.”

Bethlehem Plieno kompa
nija sutiko derėtis su unija 
dėl algų.

d. Londone pareiškė kores
pondentams, kad bus atmes
tas žydų reikalavimas į- 
steigti Palestiną kaip žydų 
valstybę. Anglai planuoja 
visų pirma pervesti tą kraš
tą į Jungtinių Tautų globą 
tam tikram laikotarpiui, o 
paskui, girdi, Palestina bus 
savivaldiška (arabų ir žy-
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Trumanas tariasi su Att
lee apie atom-bombą.

PREZIDENTAS SIŪLY
SIĄS ANGLIJAI PEN

KIS BILIŪNUS
Washington, lapkr. 14. — 

Pranešama, kad preziden
tas Trumanas kitą savaitę 
ragins kongresą • nutart 
duoti Anglijai 5 bilionus do
lerių paskolos penkiasde
šimčiai metų ar ilgesniam 
laikotarpiui; sako, Anglija 
už paskolą mokėtų du nuo
šimčiu palūkanų ir kas me
tai taip pat atmokėtų po du. 
nuošimčiu sumos.

Lenkijos Socialistų Parti
ja Įstojo Į demokratinių 
partijų sąryšį rinkiniam.

<4

dų) šalis, bet ne žydų vals
tybė.

Bevinas sakė, žydai netu
ri būt išguiti iš Europos;, 
“jų talentai ir gabumai rei
kalingi Europos gerovei at
statyti.” (Reiškia, Anglija 
nori, kad jie nesiprašytų į 
Palestiną.)
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Mr. Attlee, Atominė Bomba ir 
Tautų Pavergimas

Į Washingtona atvyko Britanijos mi
nisterių pirmininkas Mr. Attlee. Plačiai 
buvo rašoma, kad jis atvyko atominės 
bombos arba atominės jėgos reikalų ap
tarimui. Bet dar jam būnant kelyj, Mr. 
Constantin Brown rašė iš Washington, 
kad atominės bombos vardas yra tik 
užmaskavimas tikrojo Mr. Attlee tikslo, 
kuris yra surištas su Tolimųjų ’ Rytų 
žmonių sukilimais, Artimųjų Rytų reika
lais ir Sovietų Sąjunga.

Kokia gi šiandien pasaulyj padėtis? 
Vokietijos rr Italijos fašistai ir Japoni
jos imperialistai nugalėti. Anglijos ir 
Amerikos imperialistai pasirįžę diktuoti 
ne vien kolonijų ir pusiau-kolonijų žmo
nėms savo valią, bet ir Sovietų Sąjungai, 
pasiremiant atominės bombos jėga.

Atominės bombos jėga pavirto į ato
minę politiką, kuri atvedė prie užsienio 
ministerių konferencijos pakrikimo Lon
done. Santykiai tarpe Anglijos ir Jungt. 
Valstijų iš vienos pusės ir Sovietų Są
jungos iš kitos įsitempė. Po to, kai San 
Francisco Konferencijoj, Londone ir 
Jungtinių Tautų Organizacijoj (UNO) 
kapitalistinės demokratinės valstybės 
net su fašistine Argentina bloku išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą, tai pastaroji ne
dalyvavo eilėj konferencijų — maisto 
reikalais, Japonijos reikalais (Washing
tone) ir eilėj kitų.

Sovietų Sąjunga imasi atsistatymo 
darbo. Jos žmonės visa energija dirba, 
kad užgydžius Hitlerio ir jo talkininkų 
padarytas žaizdas. Ten nėra bedarbių— 
stoka darbo jėgų. Ji nori gauti Ameri
koj paskolų, kad nusipirkus daugiau ma
šinų, kad greičiau užgydyti jai padary
tas karo žaizdas. Molotovas išdėstė jos 
politiką, kuri yra taikos ir gerų santy
kių stiprinimo politika. Sovietų Sąjungos 
rašytojai, jos korespondentai, jos spau
da nejieško įvairių blogybių kapitalo ša
lyse, nors jie galėtų daug ką atrasti, bet 
jie palieka kiekvienai šaliai savo blogy
bes pačiai išgyventi.

Kas kita yra su “demokratinių” kapi
talo šalių spauda, rašytojais, radijo ir 
korespondentais. Jie diena iš dienos dar 
šinkuoja hitlerišką propagandą prieš So
vietų Sąjungą. Jie daugiau “rūpinasi” 
Stalino “sveikata” ir jo “kandidatais”, ne
gu Sovietų Sąjungos vadai ir liaudis. Jie 
puola ir kaimyniškas jos valstybes —Ru
muniją, Bulgariją, Vengriją, Jugoslavi
ją, kurios pasirenka liaudiškos demokra
tijos kelią.

Karui pasibaigus “demokratinės” ka
pitalo šalys atsidūrė krizyj. Jungt. Val
stijose auga bedarbių skaičius, plečiasi 
milžiniški streikai, stoka gyvennamių ir 
auga reikmenų kainos.

Imperialistų kolonijose eina žmonių 
sukilimai. Indo-Chinuose francūzai pasi
kvietė sau talkon ne vien anglus, bet net 
japonų armiją slopinimui vietos gyven- 
tojų, kurie nori laisvai gyvuoti. Rytų In
dijoj, Hollandijos kolonijoj, kur yra apie 
60,000,000 gyventojų, eina tikras karas. 
Hollandijos ir Anglijos karo laivai, orlai- 
vynai ir armijos veda atakas prieš žmo
nių respubliką. Naudoja Amerikos gink
lus ir amuniciją, kurie buvo duoti karui 
prieš japonus.

Chinijoj gen. Chiang Kai-shekas pra
dėjo karą prieš liaudį, prieš demokra
tus, prieš komunistus. Jungt. Valstijų 
laivynas, orlaivynas ir dalis armijos jam 
gelbsti. Tenykščia padėtis grūmoja į- 
traukti mūsų šalį į ilgų metų karą prieš 
Chinijos žmones.

Mr. Attlee atsilankė į Washingtoną ir, 
kaip praneša spauda, daro pasiūlymus 
kokiomis sąlygomis atominė jėga būtų 
perleista Jungtinių Tautų Organizacijai 
ir prie to prileista Sovietų. Sąjunga.
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Tas sąlygas plačiau išdėstė New York 
Times, lapkr. 13 dieną, kurios, trumpai 
sutraukus, paverstų Sovietų Sąjungą į 
Anglijos ir Amerikos imperialistų kolo
niją. Kurios reikalauja “atdarų durų” 
užsienio imperialistams Sovietų Sąjun
goj, kurios reikalauja, kad Sovietų Są
junga prisidėtų prie gen. Chiang Kai- 
sheko karo prieš Chinijos liaudį — leis
tų gen. Chiang Kai-shekui lėktuvais neš
ti armiją užnugariu Chinijos liaudies ar
mijos į Mandžuriją. Tos sąlygos reika
lauja iš Sovietų Sąjungos, kad ji suben
drintų savo politiką visais pasaulio rei
kalais. Reiškia, kada anglai imperialistai 
karą veda prieš Indonezijos žmones, tai 
kad ir Sovietų Sąjunga turėtų išvien su 
jais eiti. Gi tuo pačiu laiku mes žinome, 
kad Indonezijos žmonės kreipėsi į prezi
dentą Trumaną, prašydami užtarimo 
prieš anglų kanuolių ir lėktuvų ugnį ir 
kada to nesulaukė, tai jie atsikreipė į 
Sovietų Sąjungą, į Staliną, prašydami jo 
užtarimo.

Anglai imperialistai rūpinas išgelbėti 
Vokietijoj kapitalistus; jiems tame pri
taria tūli Amerikos diplomatai ir politi
kai. Jie nori, kad mainais, už žinojimą 
atominės bombos . “slaptybių” Sovietų 
Sąjunga pritartų ir tai jų politikai.

Mr. Attleė pašildymai nieko bendro ne
turi su Roosevelto, Churchill ir jo pa
ties susitarimais su Stalinu Teherane, 
Kryme ir Berlyne. Tai yra nauji impe
rialistiniai planai laikyti pavergus kolo
nijų ir pusiau-kolonijų žmones; tai yra 
planai ir prieš Sovietų Sąjungos darbo 
liaudies iškovojimus, kuriuos ji atsiekė 
bėgyj 28-nerių metų.

Nereikia stebėtis, kad tie Mr. Attlee 
planai nieko gero neatneš, kad jie So
vietų Sąjungos nepadarys Anglijos im- 
peralistinės politikos palaikytoja, kad 
jie negerins santykių tarpe Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Jungt. Valstijų.

Kada Indonezijoj eina karas, kada “de
mokratijos” politika uždegė karą Chini- 
joj, kada Indijos žmonės ruošiasi prie 
kovos už laisvę, kada eina sukilimai Pa
lestinoj, Tripolitanijoj, kada Mandžuri- 
jos ir Šiaurinės Korėjos žmonės ima 
tvarkyti savo reikalus, kada Chinijos 
žmonės su ginklu rankoj kovoja prieš 
Chiang Kai-sheko diktatūrą, kada Bal
kanų ir Centralinės Europos žmonės ku
ria liaudišką demokratijos tvarką, kada 
Sovietų Sąjunga, sunkiausią naš
tą nešdama, išėjo iš karo pergalinga ir 
dar galingesnė, kada jos mokslininkams, 
gal būti, nėra atomo bombos jėga slap
tybė, kaip Mr. Molotovas sakė, kad jie 
ją ir dar daugiau kai ką turės, tai siūlo
ma Mr. Attlee politika yra pasenusi ir 
visai pasaulyj nepritaikoma.

Amerikos ir viso pasaulio gerovei rei
kia atsisakyti nuo atominės bombos po
litikos — nuo aštrinimo santykių su So
vietų Sąjunga.

Reikia suprasti, kad kaip Anglijos ir 
Franci jos imperialistų pirm šio karo ne
tikusi politika — nesiskaitymas su So
vietų Sąjunga, — suteikė progą Hitle
riui, Mussoliniui ir Japonijai uždegti pa
saulinį karą; kaip kad be Sovietų Są
jungos pasaulis nebūtų galėjęs perblokš
ti hitlerizmą, fašizmą ir samurajizmą, 
taip be gerų santykių su ja nėra galima 
išbudavoti autoritetingą ir galingą Tau
tų Organizaciją taikos palaikymui, taip 
be jos nėra galima pasaulį apsaugoti 
nuo naujų karų, naujų katastrofų.

Mes manome, kad velionis Roosevel- 
tas laikėsi teisingos politikos, kuri ėjo 
per Maskvos, Teherano, Krymo ir paga
liau per Berlyno konferencijas, kas su
teikė mums pergalę. Ir tik laikymasis tų 
konferencijų sutarčių, nesikišimas į ki
tų šalių vidujinius reikalus siūlo pasau
liui taiką, draugiškumą ir tautom malo
nesnį gyvenimą.

Buvusioji Ponų Žemė— 
Valstiečiams

Lenkija buvo paskilbusi kaipo ponųr 
dvarininkų šalis. Per šimtmečius ten bu
jojo dvarai, kuomet “chamai”, laukų dar
bininkai, kumečiai, smulkūs valstiečiai 
gyveno baisiame skurde.

Bet naujoji Lenkija pasimojo padaryti 
dvarams galą. Pasak Lenkijos žemdirby
stės ministerio padėjėjo, M. Szymszko 
(kuris šiuo metu yra Jungt. Valstijose), 
jau 364,353 valstiečių šeimos yra aprū
pintos žeme, — žeme, kuri kadaise pri
klausė dvarponiams!

Visi žemės ūkiai, turį virš 50 hektarų 
žemės, dalomi bežemiams ir mažaže
miams.

Neliks Lenkijoje dvarponių, Lenkijos 
žemę valdys tie, kurie ją dirba, — vals
tiečiai.

Štai, kodėl visoki fašistai ir jiems pa-
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Kelionė Tarybų Lietuvon
P a g ą -

plaukda- 
Švedijon 
matė net
Jų esą

(Tąsa)
Vienas laivo darbininkas 

šį rytą mus 
s d i n o. Sako 
n a s laivas, 
mas iš Amerikos 
prieš dvi savaites, 
vienuoliką minų!
pilna Norvegijos pakrašty
je. Jas be atodairos sėjo ir 
anglai ir vokiečiai. Minos gi 
turi tendenciją palengva 
šliaužti į krantą.

Mes plaukiame gana toli 
šiaure. Pasiekę Norvegijos 
pakraščius, pasileisime že
myn ir paskui pasuksime į 
Švediją. Kėlias bus gana 
vingiuotas.

Vakare turėjome labai 
įdomų pasikalbėjimu. Sovie
tų karininkų kambarin su
ėjome visi keturi pasažie-* 
riai ir patarnautojas. Susė
dome prie arbatos, aš atsi
nešiau- anglišką - rusišką 
žodyną, o patarnautojas — 
anglišką - švedišką ir ėmė
me studijuoti rusų ir anglų 
kalbas: Bet tuojau mūsų 
pokalbis nusikreipė į Švedi
ją. Pasirodo, kad mūsų vik
rusis patarnautojas yra ko
munistas, metus dirbęs prie 
švedų komunistų dienraščio 
mieste Goteborg. Bet jūra 
jį taip traukus, jog jis nu
sprendęs savo troškimą pa
tenkinti. Jisai labai intere
suojasi drama ir literatūra. 
Lankęs dramos mokyklą, 
kurioje plačiai buvus lukš
tenama Stanislavskio vaidi
nimo metodą.

Paklausinėjau aš jo apie 
Švedijos Komunistų Parti
ją ir jos vadus. Kokia jos 
įtaka darbininkų judėjime? 
Didžiausia jos įtaka esanti 
Goteborge. Darbo unijų fe
deracijos viršūnėse nesą nei 
vieno komunisto. Bet nesą 
tik todėl, kad paskutinius 
šešis metus federacijos va
dovybė nebuvus perrinkta. 
Kai būsią rinkimai, jis ma
no, komunistai laimėsią vie
ną kitą vietą. Federacijom 
taryba susideda iš šešių na
rių. Komunistų dienraštis 
“Nyn Dag” (Naujoji Die
na) turįs didelio pasiseki
mo. Švedijos socialdemokra
tai savo programon turi į- 
sidėję socialistines refor
mas, bet jas jau seniai pa
miršo... .

SPALIŲ 18: Šis rytas 
rūsčiausias ir šiurkščiau
sias iš visų. Atrodo, kad į- 
plaukiame į smarkius vė
jus. Bangos laivą mėto į vi
sas puses, ant denio nebega
lima pasirodyti, nutrukęs 
bangų vanduo smarkiai 
plauna laivo paviršį. Vanoję 
pastovėti nebegalima. Pus
ryčius valgėme tik trys. 
Mūsų sankeleivis švedas ne
sikelia iš lovos. Nors sakosi 
jaučiasi neblogai, bet bijo 
rizikuoti^ Lovoje ne taip su
pa... Mūsų apetitas nebe 
toks smarkus, pusryčių val

Rašo Antanas Bimba

gėme mažai. Žiūriuosi, kad 
ir komandierius nevalgė nei 
avižinės košės, nei kavos 
gėrė.* Suvalgė vieną kiauši
nį ir išgėrė pusę stiklo pie
no. O būdavo jis prie val
gių smarkiausias iš visų....

Teko daugiau sužinoti a- 
pie Švedijos jūrininkus. Per 
pirmuosius tris metus jau
nuolis, dirbdamas ant lai
vo, tegauna apie 75. 
“crowns”, arba apie 25 do
lerius per mėnesį. Po trijų 
metų pradeda uždirbti po 
95 “crowns”, o vėliau, iš
dirbęs desėtką metų ar dau
giau, jau gauna 260 
“crowns”. Tai jau aukščiau
sia alga. Mūsų laivų kapito
nas, sužinojau, gauna per 
metus 14,000 “crowns”. Visi 
jūrininkai dirba tiktai 8 va
landas į parą. Visi organi
zuoti.

Vėjas smarkėja, vilnys 
kyla, laukiame sunkios nak
ties.

SPALIŲ 19: Pereitą nak
tis buvo tikrai sunki. Ai
mes įplaukėme, ar mes pa
sitikome, nežinia, smarkiau
sią audrą. Laivas buvo blaš
komas į visas puses. Ant 
stalų niekas neišsilaiko. Ne- 
pripratusiems prie plaukio
jimo laivais buvo tikrai 
sunku. Mano bendrakamba- 
rininkas antrą dieną guli 
lovoje. Jau ir pulkininkas 
skundžiasi galvos skaudėji
mu. Daviau jam porą “as
pirin” piliukių....

Bet oras jau daug geres
nis negu pereitą naktį. 
Daug visiems ramiau. Ge
riausia laikosi Raudonojo 
Laivyno komandierius. Jis 
gerai mokosi angliškai, 
daug skaito, prašo paaiškin
ti nesuprantamus žodžius.

Šiandien po pusryčių 
smarkiai diskusavom Ame
rikos kultūrą, meną, ypač 
teatrą. Jie mano, kad mene 
mes amerikiečiai esame ne
pateisinamai atsilikę. Teat
ras turėtų būti valdžios 
kontrolėje. Galinga ir 
tinga Amerika galėtų 
turėtų stovėti pirmoj 
toj.

Tikimasi už dienos
siekti Anglijos pakraščius. 
Nors dar galima susidurti 
su smarkiais vėjais, bet au
drų nebesitikime. Radijas 
praneša, kad Švedijoj ir 
Anglijoj oras labai gražus.

Pietų pavalgę, susisėdę 
prie arbatos, vėl turėjome 
smarkių diskusijų su laivo 
kapitonu. Jis mano, kad ne
užilgo vėl bus karas ir gal 
paskutinis, nes atominės 
bombos pagalba bus nušluo
ti ištisi kraštai. Civilizacijai 
ateina galas... Jis amžinas 
pesimistas.

Visi pasigendame laikraš
čių. Mums, amerikiečiams, 
sunkiausia, nes mes pripra-

tur- 
ir 

vie-

pa-

našūs tipai taip siunta, puldami naująją 
Lenkijos vyriausybę!

Jie supranta, kad panaikinimas dva
rų, pakirs šaknis fašizmui ir padarys 
Lenkiją demokratine šalimi.

Tas pats bus Vengrijoje, Rumunijoje, 
Bulgarijoje ir toje Vokietijos dalyj, ku
rią kontroliuoja Raudonoji Armija.

Mannerheimas “Susirgo”, Kai Jo 
Sėbrai Areštuojami

Suomijos prezidentas maršalas Man
nerheimas išvyko iš Helsinkiu užsienin. 
Spauda skelbia, būk jis susirgęs ir vyks
tąs į Portugaliją “gydytis.” Portugalija, 
kaip žinoma, valdoma fašistų ir ten Man
nerheimas, matyt, nujaučia galėsiąs 
gauti pastogę.

Mannerheimo išvykimas .iš Suomijos 
buvo paskelbta s jau prieš keletą dienų. 
Tuojau po jo išvykimo, Suorįnjos policija 
pradėjo areštuoti buvusius Supmijos vai-
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tę kasdien skaityt po kelis 
laikraščius. Be jų jautiesi 
atskirtas nuo gyvojo pasau
lio. Radijas neveikia gerai. 
Žinių gauname tik retkar
čiais.

SPALIŲ 20. Nelaimė. 
Vienas laivo inžinas suge
do šį rytą apie trečią va
landą. Sako, vienas cilinde- 
ris sudužo. Naujo įdėti ant 
laivo negali. Gali tiktai nu
statyti inžiną taip, jog jis 
dirba penkiais cilinderiais. 
Tai ir padaryta. Bet inžiną 
pataisė tiktai apie 11 valan
dą. O per tą visą laiką lai
vas vienu inžinu tegalėjo 
eiti tarpe šešių ir septynių

mylių į valandą. Reiškia, 
kokią aštuonetą valandų 
sugaišome, šiandien tikėjo- 
miesi pasiekti Škotijos pa
kraštį, dabar nepasieksime.

Tuo tarpu jūra vėl žiau
rėja. Tik Sovietų karinin
kai laikosi pilnai gerai. Ma
no draugas švedas pagaliau 
atsikėlė dėl pusryčių, gerai 
prisivalgė blynų ir vėl lo
von! Tai žmogus su nepa
prastai dideliu apetitu. Aš 
gi jau kelinta diena galėčiau 
nieko nevalgyti ir nenorė
čiau valgyti. Valgau tik iš 
prievartos. Bet tiek džiugu, 
kad nesergu, taip sakant, 
visą laiką laikausi ant kojų 
ir veikiausia taip baigsis 
visa kelionė. O aš taip bai
siai bijojau jūrų ligos!

(Daugiau bus)

Dienraščio Laisvės
Reikalai

Visi stebime savo dienra
ščio vajų gavimui naujų 
skaitytojų. Jisai eina na
šiau šiemet, negu pernai. 
Tačiau Stripeika ir Kudir
ka reikalauja šį vajų prail
ginti. Jie pataria nukelti iki 
naujų metų.

Be kitų vajininkų valios 
tokio žygio negalime dary
ti. Laukiame kitų vajinin
kų žodžio vajaus prailgini
mo reikalu.

Materialės paramos dien
raščiui šiuom tarpu suteikė 
sekami prieteliai:

F. Kazakevičienė ir Suza- 
na Kazokytė, Jamaica, L. L, 
$15.

L. Tilvikas, Easton, Pa., 
$10.

J. Chuplis, Springdale, 
Pa., $5.50.

Po $5: Adelė Kirbalienė, 
Cleveland, Ohio, Veronika 
Yokimienė, New Britain, 
Conn., P. Šlekaitis, Scran-

Po $3.50: Dr. A. K. But
kus, Chicago, Ill., J. J. Ger- 
dis, Berlin, Conn., J. Pet- 
eiuliai, Cliffside, N. J., Ze- 
monas Stasiulis ir 
Elizabeth, N. J., A. 
vich ir A. Remeitis, 
Britain, Conn.

Po $2: J. Shopes, 
Britain, Conn., John 
phie Žukai, Portland, 
gon, 
Washington, Pa., K. Mazi
liauskas, Jersey City, N. J., 
F. Reinhardt, Ridgewood, 
N. Y., J. Samuolis, Truman
sburg, N. Y., Povilas Vaite
kūnas, Baltimore, Md.

Po $1.50: Mrs. V. Vaškie
nė, Quincy, Mass., K. Tamo
šiūnas, B’klyn, N. Y., M. 
Martinaitis, Minersville, 
Pa.

Po $1: Mrs. Zurnis, Rid
gewood, N. Y., A. Kazokas, 
Shenandoah, Pa., J. Rutkus, 
Phil#., Pa., A. Zurnis, B’-

šeima, 
Bake- 
New

New
ir So-
Ore-

Helen Vukdinovich,

lyn, N. Y., A. Butrimas, 
Mosinee, Wis.

Po 50c: A. Kunevičius, 
Maspeth, N. Y., St. Thomp- 
sonas, Bridgeport, Conn.

Širdingai dėkojame už 
aukas visiems, kurių var
dai aukščiau paduoti. Ma
nome, kad ir kiti dienraščio 
patriotai paseks juos.

Visų esamųjų dienraščio 
skaitytojų prašome įsitėmy- 
ti, kad iš kiekvieno laukia
me nors po vieną naują 
skaitytoją. Kuomet toks di
delis skaičius (kaip matome 
iš vajininkų surašo) gauna 
po daugelį naujų skaitytojų, 
tai kodėl negalėtų kiekvie
nas senas skaitytojas pri
kalbinti nors po vieną nau
ją skaitytoją. Pasijudinkite, 
įsidrąsinkite užkalbint žmo
nes kur susitikdami ir pa
matysite,. kad tuojau atsi
ras žmonių, kurie užsisa
kys dienraštį.

Laisvės Administracija

Redakcijos Atsakymai
Kaz. Stašinskui, New Ken

sington, Pa. — Dėl “Mūsų 
Parama Lietuvių, Tautai” kny
gučių sąskaita sumokėti reikia 
ne Laisvei, bet Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, ku
ris jąušleido ir skleidžia. Sek
retorė: Lillian Kavaliauskaitė, 
427 Lorimer St., Brooklyn 6,

Juozui Cirkui, Edmonton, 
Alta. — S. B., apie kurį tams
ta rašote, gimęs ne Utenoj, 
bet Brooklyne, todėl ir rašinys 
nustoja vertės. Tokiais atve
jais geriau pirmiau pasiteirau
ti, o paskui rašyti. Jūsų pir
miau prisiųstasis rašinys prie 
progos bus peržiūrėtas ir, jei 
galėsime, įdėsime dienraštin.

dovus, kurie bus teisiami kaip karo kri
minalistai, — kaipo hitlerininkai, įtrau
kusieji Suomiją į karą prieš Tarybų Są
jungą, už hitlerinę Vokietiją.

Tarp suimtųjų yra buvęs Suomijos 
prezidentas Risto Ryti, keletas buvusių
jų ministerių, jų skaičiuje ir social-de- 
mokratas Vaino Tanneris. Pastarasis vi- 

, suomet buvo vienas iš glaudžiausių fa
šizmo šalininkų, nors jam. tas nekliudė 
būti social-demokratų vadu! Mes dažnai 
nurodėme, kad šiandien neretai sunku 
atskirti fašistą nuo social-demokrato. 

Social-demokratuose yra didelis pasida
linimas, ir kol kas fesai judėjimas nėra 
kaip reikia išsikošęs.

Kaip ten bebūtų, visvien smagu, kad 
ir Suomija pradeda rūpintis teisimu ir 
baudimu karo kriminalistų. Kai kurie 
spėja, kad suijntiesiems gręsia kalėjimas 
iki. gyvos galvos.

Pasaulis neverktų, jei karo kriminalis
tai būtų palikti ir be galvos!

Mūsų bendradarbiams. — 
i Kurių straipsniai ar korespon
dencijos iki šiol netilpo, tilps* 
neužilgo. Pastaruoju laiku su
sidėjo daug bėgamaisiais 
klausimais raštų, todėl negalė
jome greit visų išspausdinti.

J. Jurevičiui, Brooklyne.
Dėkojame už iškarpą, tačiau 
nepasinaudosime.

Jonui Žukui, Portland, Ore. 
Money Orderis vertėje $28.50 
gautas ir pinigai paskirstyti 
tam, kam skyrėte. Dėkojame.

S. Tvarijonui, Detroit, Mich. 
—Grįžtant iš Dem. Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo laisvie- 
čiams Detroite sustoti nebus 
pakeliui; be to, jiems teks 
greit skubėti namo, nes čia 
darbas lauks, dienraštis reiks 
išleisti. Kada nors vėliau, prie 
progos, 
te. Vis 
mą.

jie apsilankys Detroi- 
vien ačiū už pakvieti-
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VISI KELIAI VES Į PITTSBURGHĄ
Prieš pabaigą šio mėnesio, 

23-24 dienomis, visi keliai 
ves į Pittsburghą iš visos 
plačiosios mūsų šalies, — iš 
visų miestų ir miestelių 
trauks delegatai į istoriškai 
svarbų ir prakilnų Ameri
kos demokratinių 
lietuvių antrą
jį suvažiavimą., čia susirin
kę demokratinių pažiūrų ir 
senosios tėvynės patriotai, 
savo tėvų, brolių ir seserų 
galbėtojai nuo šalčio, alkio 
ir ligų, pasvers - peržvelgs 
savo sunkaus, bet prakil
naus darbo vaisius ir padės 
naujus planus dėlei darbo 
ateičiai.

Mums, pittsburghiečiams, 
prisieina šiek tiek ir pasi
rūpinti apie šį suvažiavimą. 
Didžiausia sunkenybe tai 
su kambariais. Jau turima 
gerokai nakvynėms vietų, 
tačiaus dar negana; būtų 
labai gerai, kad vietos lietu
viai, kurie turi kiek vietos, 
galėtų priimti kokį vieną 
ar kitą lietuvį delegatą per
nakvoti; jeigu negali kitaip 
pranešti nakvynių jieškoji- 
mo komisijai, tai pašaukite 
per telefonus šiuos žmones 
ir praneškite, kad turite 
nakvynę: Sliekus, Carrick 
4431 R; Mažeikus, Federal 
19i90; Mažuknus, Ceder 
4203.

Svarbiausia nakvynės rei
kalinga penktadienio naktį 
— 23 d. vakarą. Taip pat 
būtų labai malonu, jeigu tą 
vakarą, kam aplinkybės lei
džia, ateitų į Piliečių Kliu- 

bą, kur įvyks suvažiavimas, 
pasiklausyti suvažiavimo ir 
parsivestų svečius ant nak
vynės, tai labai pagelbėtij 
komisijai ir žmonėms, —ne
reikėtų tiek klaidžioti po 
svetimą miestą bejieškant 
nurodytos 1 nakvynei vie
tos.

šeštadienį - subatoj, 24 d. 
vakare, suvažiavimas baig
sis koncertine programa; 
taigi vietos lietuviai turėtų 
skaitlingai susirinkti ir pa
siklausyti gerų dainininkų, 
tokių, kaip chicagietės Ken- 
stavičienė ir Abekienė, P. 
Stogis ir kitų miestų daini
ninkų, kurių čia tada ne
truks.

O dabar delegatam 
kelrodis

Iki Pittsburgho kelionės 
nenurodinėsime, nes visi tai 
patys žinos. Gi Pittsburghą 
pasiekę, mašinomis ar bu- 
sais, klauskite miesto pieti
nės dalies — south side 
Carson St. Carson gatve va
žiuokite iki South 18th St., 
ir sukite So. 18-th strytu į 
pietų pusę ir važiuokite pa
lengva, tėmydami ant stulpų 
gatvių vardus, kol pamaty
site Jane St. Jane gatve su
kite į vakarus ir tuoj rasite 
numerį 1723, kur bus suva
žiavimo svetainė. .

Atvažiavusieji trauki
niais ar busais iki Union 
Station, klauskite, kur gali
ma gauti Carson St. gatve- 
karį.— Jis ten netoli stoties 
praeina. Arba ateikite iki 
Wood st., kuriuo tas gatve- 

karis grįžta į pietinę dalį 
miesto ir važiuokite iki 
South 18th St. South 18th 
st. pasisukite po dešinei į 
pietų pusę ir tik du geri 
skersgatviai iki Jane St., ir 
vėl sukite į dešinę Jane St. 
ir tuoj rasite 1723, kur bus 
suvažiavimas.

Kurie atvažiuosit B. & O. 
stotin ar N. Y. C., P. L. & 
E. stotin, — tas pats gat- 
vekaris praeina pro abi sto
tis. Dėl viso ko galite kai 
ko paklausti, kur imti gat- 
vekarį, kad nuvežtų ant 
Carson st. ir South 18-th 
St., kad nenuvažiuotume! į 
priešingą pusę, o paėmus į 
gerąją pusę, tolimesnis kel
rodis tas pats, kaip jau vir
šuj nurodytas.

Jeigu kas atvažiuotų 22 
d. lapkričio naktį, tai jau 
tiem, be abejo, prisieitų tą 
naktį nakvoti hotelyje, o 
geriausi ir pigiausi hoteliai 
yra Fort-Pitt ir Keyston.

J. D. Sliekas.

JONUKUI REIKĖJO GINKLŲ.. . ir New Y orkas pagamino juos!

Šoviniai priešlėktuvinėm patran
kom . . . visokios uniformos

įsiveržimo valtys, submarinų me
džiotojai ir didžiausi karo laivai

Gelbėjimosi valtelės, miegojimo 
maišai, parašiutų švyturiai

Kaukės nuo dujų, raistų porcijos, 
net plastiški šarvai patrankom

KELEIVIS APGAUDINĖJA SAVO SKAITYTOJUS
“Lietuviai šelpia Rusus”, 

Keleivis Sako.
“Keleivio” editorialas “For 

The Russian People”, iš 
spalio 14-tos, š. m., netei
singai informuoja savo 
skaitytojus, iškreipdamas 
faktus, kuriuos Russian 
Relief prisiuntė “Keleiviui.” 
Nors tame raporte buvo 
padėtas antgalvis “For The 
Russian People”, tačiau že
miau buvo padėta, kiek bu
vo surinkta per visas tau
tas Jungtinėse Valstijose 
1944 metais, ir pasirodė, 
kad lietuviai iš viso aukavo 
daugiausia už visas tauty
bes Amerikoje. Viso lietu
viai aukavo $165,229.14, ru
sai $140,889.71, armėnai 
$61,149.50, Ukrainai $14,- 
441.32, etc. Pagaliaus tas 
raportas įrodo faktais, ku
riuos “Keleivis” turėtų įdė
ti ir teisingai informuoti 
savo skaitytojus, kad iš tų 
visų aukų, kurios buvo su

rinktos 1944 metais, Lietu
va gavo $300,000 aukų nuo 
Russian Relief.

Dabar “Keleivis” turėtų 
atitaisyti savo vardą, kad 
Jungtinių Valstijų pažan
gūs lietuviai šelpia Lietuvą 
per Russian War Relief, 
nes tą faktą patvirtino Da
vid Weingard, vice-prezi- 
dentas, tos'garbingos orga
nizacijos darbuotojas. Jis 
sako savo raporte, kad mes 
proporcionaliai šelpiame 
Lietuvos lietuvius, pridėda
mi daugiau negu Amerikos 
lietuviai galėjo suaukauti 
per savo fondus Lietuvai. 
Iš jo pareiškimo galima su
prasti, kad J. V. pažangiųjų 
lietuvių aukos skiriamos 
Lietuvai, ir dar Russian 
War Relief turi pridėti 
daugiau, idant galėtų kiek 
nors Lietuvos gyventojus 
patenkinti su šelpimu.

Išvada yra tokia, kad 
“Keleivis” yra demagogas, 

kuris visuomet paduoda su
falsifikuotas žinias savo 
skaitytojams. Ir nėra to 
“Keleivio” numerio, kad jis 
vienu ar kitu pareiškimu ne 
pameluotų savo skaityto
jams. Bet ką “Keleivis” ar 
kitas panašus laikraštis at
sieks meluodami publikai? 
Visgi laikraštis negali būti 
išmatų puodas, į kurį gali
ma išmatas įmesti. Ir jei 
laikraštis patampa išmatų 
puodu, kas gi jį gerbs ir 
skaitys? Išmatos ne skaity
mui, jos neteikia protui pe
no. Ir kas už išmatas gali 
mokėti laikraščio pranume- 
ratą. Pagalios, yra tokis 
daiktas, kaip etika ir dora 
tarpe žmonių. “Keleivis” tu
rėtų tų elementarių princi
pų prisilaikyti, nors jam 
Tarybų Lietuva ir nepatik
tų.

Dabar užklausiu “Kelei
vio”, kiek BALF davė au
kų Lietuvos nukentėjusiems 
nuo karo?

B. F. Kubilius.

Šypsenos
Pas Gydytoją

— Pone gydytojau, kai aš 
pasilenkiu ir mano liemuo su 
kojomis sudaro statų kampą, 
toliau pasisuku šonu, sėsda
mas pritupiu, kojas sulenkiu 
ir atsitiesiu, vis jaučiu nuga
roje skausmą!

— Bet mielasai, kam tada 
tokj keistą judesį darai?

— O kad aš kitaip į savo 
naująjį automobilį negaliu 
įsėsti.

Pagalbos Šauksmas
Policijos nuovadoj suskam

ba telefonas:
— Alio, alio, pranešu, kad 

į Stonienės butą prieš trejetą 
valandų įsilaužė vagis. Jį už-4 
klupo pati Stonienė, suėmė ir 
dabar nepaleidžia. Greičiau 
atsiųskite policininką.

— Kas šaukia policininką, 
ar pati ponia Stonienė?—klau- 

|sia policija.
— O ne, šaukiuos aš pats 

I įsilaužėlis, kurio nepaleidžia.

TORONTO, CANADA j Dauguma žmonių nežino, kokį milžinišką daubą New 
į reikėtų visos knygos surašyti kariniams įrengimams,

Y orkas atliko, dirbdamas karo įrankius. (Iš tikrųjų 
kuriuos pagamino vikrūs New Yorko fabrikai.)

Koncerte Suaukavo $1,100
Kadangi dabar eina vajus 

visoj Kanadoj dėl sukėlimo 
$10,000 Lietuvos žmonių pa
ramai, tai kiekviena lietuvių 
kolonija stengiasi savo kvotą 
išpildyti.

Toronto kolonija iki šiol la
bai silpnai dirbo tuo reikalu, 
bet kartu rengėsi dideliam šū
viui. Tas šūvis buvo iššautas 
4 d. lapkričio, kuris pritrenkė 
visus Toronto pro-nacius lie-

ir E. Laurusevičienė su B. Ja- 
nauskiene — padainavo kele
tą duetų.

Tai garbė Toronto Liet. De- 
mokr. Komitetui, kuris pajėgė 
tokį gražų koncertą surengti 
ir kartu sukelti tokią sumą pi
nigų Lietuvos žmonėms.

Dalyvis.

Bridgeport, Conn.

DABAR JONUKUI REIKIA ATEITIES
—ir New Yorkas ją paruoš jam taip pat!

I    ■   I — !■' I  —«Į

tuvius.
Tai buvo surengtas nepa

prastas koncertas tikslu sukel
ti pinigų Lietuvos liaudžiai. 
Torontiečiai yra užsidėję $3,- 
000 kvotą, kuri turi būti šiais 
metais sukelta.

Tad Toronto Liet. Dem. 
Komitetas rengėsi šiam kon
certui ne juokais ir jis davė 
džiuginančius rezultatus.

Po Z. Janausko kalbos, M. 
Guoba padarė atsišaukimą į 
publiką, kuri tuojau sumetė 
$1,100.

Tai pirmą kartą Toronto 
lietuvių istorijoj tokia suma 
pinigų buvo suaukota per kon
certą.

Didžiausią auką pridavė 
Sūnų ir Dukterų KLSP D-jos 
Centro Komitetas — $300, 
Labor Progresyvė Partija, lie
tuvių skyrius—$50. Kiti po 
mažesnę sumą.

Torontiečiai yra visuomet 
duosnūs, bet jie žino, kam 
aukoja ir kur tie pinigai eis. 
Jie visi žino, kad Lietuvos 
žmonėms reikalinga parama, 
o ypatingai dabar, ir už tat 
tą žygį remia nuo širdies.

Koncertas buvo surengtas 
ne vien tik, kad sutraukus pu
bliką, kad paprašius iš jos pi
nigų, bet kartu davė publikai 
nepaprastai gražią programą. 
Publika buvo labai patenkin
ta. 1

Programą pildė du svetim
taučių orkestrai — stygų ir pi- 
jano akordijon po kelias de
šimt kavalkų. Taipgi dainavo 
du chorai — Bangos Choras 
ir žvaigždės Choras. Tai ne
paprastai dideli kavalkai, ku
rie buvo palydėti dideliu ran
kų plojimu.

Prie publikos palinksmini
mo prisidėjo torontiečių ger
biama solistė — E. Degutienė

Lapkričio 2 d. atsibuvo Lie
tuvių Literatūros Draugijos 63 
kp. susirinkimas. Skaitlingai 
nariai atsilankė. Susirinkime 
išduotas raportas iš atsibuvu
sios’ Liet. Lit. Draugijos 3-čio 
apskričio konferencijos, kuri 
įvyko 28 d. spalių, Waterbu
ry j. Konferencija buvo skait
linga ir padaryta gerų tarimų. 
Ji išrinko du delegatus į Ame
rikos Demokratinių Lietuvių 
Antrąjį Suvažiavimą ir nutarė 
pasveikinti su auka.

Pati kuopa taipgi, į minėtą 
suvažiavimą, išrinko Petrą 
Baranauską ir nutarė pasvei
kinti su $10.

Nutarta parsitraukti Vil
nies kalendoriaus būsimų me
tų 35 kopijas. Narės iš Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komi
teto vietos skyriaus — A. Pu- 
dimienė ir M. Valatkienė pra
nešė, kad pasidarbuota Lietu
vos vaikučių pagalbai su kalė
dinėmis dovanomis. Paruošė 
A. Pudimienė 4 pundelius, M. 
Valatkienė — 4, Jociai —2, 
Arrisonai — 2, Mockaičiai ir 
J. Staneikienė po 1 pundelį. 
Bendrai pagaminta apie 20 
pundelių.

Gerų drabužių aukavo: Ari- 
sonai, Jociai, Pudimai, Valat
kienė, Staneikienė, Meškelie- 
nė, M. Thampson, Miller, B. 
Bartkevičia ir kiti. Visiems 
širdingai ačiū.

Vieną kartą į centrą nuve
žė J. Mockaitis su Baranaus
ku, o kitą A. Jocis ir J. Kai
rys, ir kada bridgeportiečiai 
važiavo į Brooklyną pamatyti 
operetę “Kada Kaimas Nemie
ga“, tai nuvežė dviem auto
mobiliais pundelius ir kitas 
dovanas. Didelė padėka tiems, 
kas remia Lietuvos žmones.

ULD 63 Kp. Nare

Net neskaitant kailinių, mes 
aprengiame trečdalį 

visos šalies

Trisdešimt nuošimčių auksų- 
papuošalų čia pagaminama

Vien spaustuvėse ir leidyklose 
paprastai dirba 90,000 žmonių

Net pirm karo mums reikėjo 
bent 71,000 žmonių maistui 

apdirbti

Dauguma žmonių nežino, kad New Yorkas jau eilė 
metų yra svarbiausias fabrikų miestas šalyje. 27,000 
įvairių dirbtuvių gamina dirbinius, todėl gerovė nepri
klauso nuo darbų tik vienoj kurioj srityj.

Ne tik gamyboje, bet tūkstančiuose aptarnavimo, pre
kybos ir priežiūros sričių—nuo stogų iki sklepinių užei
gų—New Yorko pareikalavimas darbininkų bus milži
niškas.

Grįžtantieji veteranai pirmiausia kreipsis į biznį dėlei 
darbų ir gerovės laikų. Visų dalykų, nuo kurių priklau
so ateities gerovė, čia dabar gausingai yra.

ambicingai didėti;* ir gausinga, patikima elektros jėga, 
teikiama sėkmingos privačios pramonės, daro įvykdo
mais tuos planus ...

* Vietinės dirbyklos sako mums, kad jos tikisi sam
dyti daug tūkstančių daugiau žmonių, negu pirm 
karo.

(
Nestebėtina, kad jis vadinamas “Didžiuoju” New Yorku!

DIDIS kare...

DIDESNIS taikoj...

DIDŽIAUSIAS
New Yorkas turi milžinišką gamybinį pajėgumą, pa- 

siskirsčiusį daugelyje dirbyklų; biznis, kuris planuoja progomis visiem!
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(Tąsa)
Tereikėjo palaukti tiktai porą dienų. 

Mes buvom ką tik pradėję dirbti ir bu
vom pusiau išėmę grūzdus, kai aš išgir- 
daug baisų sprogimą ir triukšmą. Iš 
pradžių mane nusviedė prie katilo,.o pas
kui atgal prie anglių krūvos.

Tuojau po to katilas atsidūrė tiesiog 
virš manęs, iškrito poros krosnių durelės 
ir karštis pradėjo veržtis j katilinę. Man 
nebereikėjo lipti mūsų kopėtėlėmis. Aš 
galėjau lygia plokštuma prieiti prie 
šachtos liuko.

Stanislovas jau buvo pasprukęs.
Kai aš įėjau į bunkerį, jis kaip tik 

*brovėsi pro liuką.
Tą akimirksnį iš katilinės mes išgir

dom baisų riksmą.
Stanislovas tą riksmą taip pat išgirdo 

ir atsisuko.
— Tai- rėkia Danielius, trimeris, — aš 

surikau Stanislovui. — Manau, kad jis 
tvirtai sėdi.

— Prakeikimas, žemyn, bet tik grei
tai, — suriko Stanislovas.

Aš tuojau vėl atsidūriau katilinės vi
dury. Katilai vis dar tebestovėjo aukštyn 
kojomis ir kiekvieną sekundę galėjo 
sprogti ir išlėkti į orą. Elektros šviesa 
buvo užgęsusi, kadangi, matyt, vielos 
buvo nutrauktos. Tačiau karštis davė 
pakankamai šviesos, nors ir viskas atro
dė šmėkliškai.

Danielius, vienas negrų, gulėjo išty- 
sęs, o jo kairiąją koją buvo sukabinusios 
iškritusios durelės. Jis rėkė ir rėkė, nes 
karštis degino jo kūną.

Mes bandėm tas plokštumas pakelti, 
bet nepasisekė, mes negalėjom jų pakelti 
aukštyn ir nepajėgėm žarstekliais jų 
nustumti šalin.

— Nieko neišeina, Danieliau, tavo ko
ja tvirtai sukabinta. — Aš beprotiškai 
skubėdamas surikau Danieliui.

— Ką daryti? Ar mes turime jį čia 
palikti?

— Kur yra kūjis? — suriko Stanislo
vas.

Jis pagriebia kūjį ir tą pačią sekundę, 
nė kiek nesvyruodamas, Stanislovas nu
kerta negrui koją. Reikėjo trijų kirčių. 
Tuomet mes nutempėm Danielių prie 
šachtos liuko, pertempėm jį per bunkerį 
ir iškišom pro denio liuką.

Tenai antrasis mūsų pamainos negras, 
kuris dar laiku buvo spėjęs saugiai pa
sprukti, tuojau jį sugriebė. Mes perlei
dom jam Danielių ir pradėjom rūpintis 
patys savimi.

Įgulos būstas beveik jau buvo po van
deniu. “Imperatorienė” savo pirmagalį 
buvo aukštai iškėlusi į viršų. Tokie da
lykai bandant gelbėjimosi valteles nebu
vo išbandyti. Dabar viskas buvo visai ki
taip, negu įprasta. Vieną valandėlę dar 
degė šviesa. Inžinierius buvo įjungęs 
akumuliatorius. Dabar gi ji pamažu ge
so, kadangi greičiausiai akumuliatoriai 
buvo išsieikvoję arba kas nors trukdė 
vieloms. Turėjo padėti elektrinės kišeni
nės lemputės ir pavojaus lempos.

Nė vieno nemačiau iš įgulos narių. Su 
jais jau buvo viskas baigta. Jie nebega
lėjo išeiti. Jų duris spaudė kelių tonų 
vandens masė. Laibelis Nr. 2 pasijudino 
ir tą patį akimirksnį jį nusinešė ban
gos, nespėjus nė vienam žmogui į jį įsės
ti.

Laivelio Nr. 4 buvo negalima prieiti.. 
Jis atsidūrė dabar neprieinamoj vietoj.

Laivelis Nr. 1 buvo tvarkoj, ir kapito
nas vadovavo įgulai susodinti. Po to vis
kas sustojo ir laukė jo, kadangi jis dėl 
padorumo buvo pasilikęs ant denio. Į tokį 
dalyką jūros teismas taip mielai žiūri ir 
jį gina.

Dabar tvarkingai buvo nuleistas ir lai-' 
velis Nr. 3. Į jį įsmukom jr mudu su Sta
nislovu, du inžinieriai, sveikasis negras 
trimeris ir Danielius su nukirsta koja, 
kuri dabar buvo apvyniota marškiniais, 
be to, mes dar gavom pirmąjį karininką 
ir stiuardą.

Atrodė, kad katilai narsiai laikosi ir, 
gal būt, iškritus ugniai jie nurims. Sly
vų čia nebuvo.

Mes pasistūmėm nuo laivo. Kapitonas 
tuo tarpu įšoko į laivelį Nr. 1 ir šis laive
lis tvarkingai atsiskyrė nuo laivo.

Tačiau dar net nespėjus ištempti irk
lų, bangos stipriai trenkė jį į laivo šoną. 
Vis iš naujo jie bandė švariai nuplaukti.

Tuomet staiga kažkas atsiskyrė nuo 
laivo ir su laužančiu ir triukinančiu

triukšmu trenkėsi į tą laivelį. Pasigirdo 
daugelio balsų riksmas, po to gi viskas 
nutilo, lyg tuos riksmus, laivelį ir jame 
buvusią įgulą iš karto būtų prarijusi di
delė burna.

Mes gi visai grąžiai nuplaukėm ir 
linksmai pasileidom. Kursas į krantą.

Toli nuplaukti su dviemis irklais mes 
negalėjom.

Bangos šoko prakeiktai aukštai ir mes 
kartais per du laivelio ilgiu iškildavom 
virš vandens sienos. Tuomet irklai pa
kildavo į orą, kur negalėdavom jais irk
luoti, ir būdavom skersai ~ir išilgai mė
tomi. Inžinierius, kuris turėjo vieną irk
lą, staiga tarė:

— Mes sėdime ant plokštumos. Vos 
trys pėdos gilumo. Ant uolos. ’

— Negali būti, — atsakė pirmasis ka
rininkas. Jis pasigraibė irklu, įmerkė jį 
į vandenį ir po to tarė: — Jūsų teisybė. 
Skubėkim šalin! Šalin!

. Jo įsakymas dar tebebuvo pusiau bur
noj, kai mes vėl iškilom ant didelės van
dens sienos. Bangos pačiupo mus, kaip 
mažą stiklinėlę ir tokia jėga trenkė į 
uolą, kad tuojau pasidarė tūkstantis 
skeveldrų.

— Stanislovai! — surikau aš per tą 
bangų siautėjimą. — Ar tu turi ką nors, 
už ko galėtum užsikabinti?

— Nė ploniausio šiaudo, — suriko jis 
man. — Aš plaukiu atgal į kibirą. Taip, 
kaip stovi, jis pastove dar bent porą die
nų. Ne taip greitai jis tau užsistos ant 
nuospaudų.

Idėja nebuvo bloga. Aš bandžiau lai
kytis kurso į tą juodą baidyklę, kuri 
nakties danguje buvo aiškiai iškilusi.

Ir prakeikimas dar kartą, mes abu at
plaukėm prie jo, nors keletą tuzinų kartų 
buvom bangų atgal nusviesti.

Mes užsirepečkenom viršun ir bandėm 
patekti į laivo vidurį. Tai nebuvo taip 
lengva. Komandos tiltelio siena dabar 
sudarė denį arba stogą laivo viduriui. 
Abu koridoriai buvo pasidarę giliomis 
šachtomis, kuriomis nakties metu beveik 
visai nebuvo galima pereiti, o taip pat 
sunkumų buvo ir dienos metu. Bangos 
kildavo nepaprastai aukštai ir vis dar 
atrodė, kad jos dar darosi didesnės. Ma
tyt, mes j uolą trenkėmės per atoslūgį, o 
po to vanduo pradėjo kilti.

“Imperatorienė” stovėjo tvirtai, kaip 
bokštas, suspausta tarp dviejų rifo uolų. 
Kaip ji galėjo patekti į tokią laivui ne
tinkamą vietą, težinojo greičiausiai ji 
viena pati. Ji vos virpėjo ir visai nedre
bėjo, taip tvirtai ji stovėjo. Tiktai kar
tais, kai ypač sunki banga trenkdavo į 
jos šoną, ji lengvai truktelėdavo pečiais, 
lyg norėdama ja nusikratyti. Audros vi
sai nebuvo. Sąmyšis tebuvo tiktai atviroj 
jūroj. Taip pat neatrodė, kad audra ar
tėtų. Bent ne ateinančiomis valandomis.

Tuomet dangus pradėjo pilkėti. Saulė 
užtekėjo. Šviežiai nusipraususi, pakilo 
ji iš savo jūros maudyklės į tolimas auk
štumas.

Iš pradžių mes pasižvalgėm virš jūros. 
Nieko nebuvo matyti. Atrodė, kad nė 
vienas įgulos žmogus daugiau nebuvo iš- 
sigelbėjęs. Kad bent vienas būtų kur nors 
užsikabinęs, aš netikėjau; Stanislovas 
taip pat tuo abejojo. Mes taip pat nema
tėme jokio pro mus praplaukiančio lai
vo. Be to, mes ir nebuvom laivų kely. Ka
pitonas buvo pasirinkęs tokį kursą, kad 
vėl koks patrulis arba praeiyis nepama
tytų. Tas šposas jam brangiai kaštavo. 
Jis manė, kad visą biznį įvykdys ra
miai ir taikiai, jam visai neatėjo į gal
vą mintis, kad neteks visų forkestlio vy
rų. Jei abu laiveliai būtų turėję reikia
mą vyrų skaičių/ tai laimingai nuplauk
ti tebūtų buvęs tik malonumas.

(Daugiau bus)

Hudson, Mass. Cliffside, N. J.
Mire Martinas Lakštute

Spalių 30 d. netekome gero 
draugo ii’ nuoširdaus veikėjo. 
Mirė Martinas Lakštutė, kuris 
paliko dideliame nuliūdime 
moterį — Steponę, sūnų — 
Julių, dukrą — Amiliją, du 
anūkus ir brolį — Juozą, pa
starasis gyvena Philadelphijoj.

Martinas per 46 metus gy
veno Amerikoj, buvo laisvas 
ir uolus darbininkų rėmėjas, 
niekados neatsisakė paaukoti 
geriems tikslams. Jis prigulė
jo prie L. P. Draugystės ir 
prie Šv'. Juozapo Draugystės, 
prie L. P. Kliubo. Ir organi
zacijose veikė pagal savo iš
galę.

Martinas Lakštutė iš Lietu
vos paėjo iš Stakliškių mieste
lio, Dzūkijos. Jis buvo 64 me
tų amžiaus. Mirė po operaci
jos. Palaidotas į miesto kapus. 
Prie kapo pasakė atsisveikini
mo kalbą J. Skliutas iš Wor- 
cesterio, o būrys draugų ir 
draugių atidavė paskutinę pa
garbą palydėdami į kapus. Il
sėkis, Martinai, prie gražaus 
medelio.

Išrinkome Delegatą
L. P. Kliubas išrinko dele

gatą į Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Antrąjį Suvažiavimą, 
kuris įvyks 23—24 dd. lap
kričio, Pittsburgh, ir nutarė 
suvažiavimą pasveikinti su 
$25. Delegatu išrinktas A. Ta- 
mašiunas.

LDS 66 kuopa taip pat svei
kina suvažiavimą su $5 ir 
LLD 103 k p. su $5. Taigi, nuo 
hudsoniečių suvažiavimui bus 
$35 aukų. Mes suprantame, 
kad suvažiavimas atliks svar
bių darbų, todėl ir remiame 
jį. Fašistiniai elementai dūks
ta prieš demokratinių lietuvių 
suvažiavimą.

P. V.

Vietos Žinios
Lapkričio 18 d., įvyksta 

ALDLD 77-tos kuopos paren
gimas. šiuomi reikalu noriu 
pasakyti kiek plačiau apie šį 
rengiamą pasilinksminimą.

Parengimas įvyks Chas. .Ste
phans — Boro Bar salėje, 344 
Palisade Ave. Pradžia nuo 3 
vai. po piet. Vakarienė 6 vai. 
vakaro.

Laike vakarienės, prie stalų 
alus bus patarnaujama dova
nai. šokiai prieš ir po vaka
rienei, o įžanga tiktai vienas 
doleris ypatai.

Vakarienės p a r u o Šimui, 
gaspadinės sako, turės tikrai 
naujovinių skanumynų ir jos 
sako, kad visi abejotojai turė
tų ateiti į šį parengimą ir įti
kinti save, kad jos teisybę sa
ko.

Apart skardžios ir sielą 
skatinančios lietuviškos muzi
kos, turėsime du dainininkus 
iš Brooklyno.

Rengdami šį vakarėlį, turė
jome mintyj, kad apščiai mus 
parems apylinkių progresy
viai žmonės, nes šio parengi
mo pasisekimas, bus naudai 
Lietuvos žmonių sušelpimui.

Laisvės gaspadorius drg. P. 
Buknys, pranešė, kad yra or
ganizuojama didelis brookly- 
niečių būrys dalyvauti minėta
me parengime. Mes prašome: 
Jersey City, Hackensack’o, 
Patersono ir kitų miestelių lie
tuvius būti mūsų parengime. 
Mes niekados nepamirštame 
jūsų kolonijose lietuvių paren
gimų ir už jūsų dalyvavimą 
18 d. lapkričio pas mus, mes 
ateityje pilnai su jumis atsi
lyginsime. K. S. Darbininkas.

“Rudy Vallee, tu klausyk manęs!"
sakė Elsie Borden Karvė garsiajam aktoriui, dainininkui, pokilių va
dui. “Aš noriu tau pasakyt, jog BORDEN’S HOMOGENIZED PIE
NAS turi Smetonos kiekviename gurkšnyje ir saulinį D vitaminą 
kiekviename laše. Labai gardus! Dabar eik tiesiai namo ir išgerk jo, 
o mes gal vėl pakviesime tave kaip svečią - žvaigždę mūsų Borden 
Radio Programoj! (Penktadieniais 7:30 P. M. WABC). Borden Co.

Thomas J. Klynaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikąle Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS

; Joseph Garszva i
: Undertaker & Embalmer i

Manager !
; JOHN A. PAULEY :

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. ;

Tel. Evergreen 8-9770 • '

Ketvirtaiidnis, Lapku'l 3, 1945*

1640 North Main Ave., 
SCRANTON, PA.

Tel. 3-6723.

F. W. Shalins

Jugoslavija reikalauja iš
duot jai buvusį Vengrijos 
valdovą adm. Horthy, kaip 
jugoslavų žudytoją.

Washington. — Laukia
ma daugiau cukraus 1946 
metais.

NORITE DAUGIAU
MUILO SKALBINIAM?

Jūsų panaudoti riebalai rei
kalingi gamint muilui... taip 
pat audimams, nylonams ir 
tūkstančiams kitų jums pa
geidaujamų dalykų.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei- e 
kalauja pataisymų, Kriau- 
čiūnas jums atliks. Jei per —■ 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- 
jau pataisys mažais kaštais. įgį

fete

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingellavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemę yra 
sunkus pristatymas anglies.

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

I ’. ' J ’

Telefonas EVergreen 7-1661

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Mewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508 

___________________________________________________________________ fGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasiSokti užein 
pas "Green Star Bar and GrPl" nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Glvlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skėriai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 

. sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon Si

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Telefonas Poplar 4110
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DEPORTUOS PABĖGĖLĮ 
Iš RAUDONOSIOS 

ARMIJOS
Philadelphia. — Bus de

portuotas į Sovietų Sąjungą 
Pavel Lužbin, pabėgėlis iš 
Raudonosios Armijos Vo
kietijoje. Jis slaptai įplaukė 
į Jungtines Valstijas.

Chiang Kai-shekas Nori 
Lekdint Savo Kariuomenę 

J Mandžuriją
Chungking.—Sovietai ne

atsakė į Chiang Kai-sheko 
valdžios reikalavimą leist 
Amerikos lėktuvais gabent 
Chinijos tautininkų kariuo
menę į Mandžuriją prieš 
chinų komunistus.

.... ■

Uhvfr—Liberty, LHhuMiiwi Danyt if Penktai palipu

Elizabeth, N. J.
WRiW Įl»Xil.WĮI

Waterbury, Conn.

Borneo saloj japonai iš
žudė visus 1,800 talkininkų 
belaisvių, apart šešių.

Argentinos valdovai 
kosi esą nacių priešai.

sa-

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

“ ' . t

HELP WANTED—FEMALĖ 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

darbininkai ir Scovill Mfg Co7 
kur už streiką pasisakė 2,302 
darbininkai, o prieš balsavo 
tik 48. Taip pat, reikalauja 
pakelti algas ant 30 %..

Dabar po šių balsavimų aiš
ku turi būti kompanijai ir 
kartu N; L. B. vadams, kad 
darbininkai reikalauja pakelti 
algas. Jeigu nori išvengti 
streiko, tai ponai turi skaitytis 
su darbininkų teisingais reika
lavimais.

Merginos
Mokytis Plastiko Išdirbystės 

$31.20 į Savaitę Pradžiai 
Gera Proga Pakilimams

CRYSTAL PLASTICS CO.
186 W. 24th Street.

(268)
FINIŠERKOS PRIE UNIFORMŲ 

TAIPGI MERGINOS PRIE SKALBYKLOS 
DARBO. NUOLAT—GEROS ALGOS.

CUNNINGHAM LAUNDRY, 
138-02 ELDER AVE., FLUSHING, L. I. 

FLUSHING 3-0193
(273)

APVALYTOJAI IR 
APTARNAUTOJAI

Pavieniam kambarys, duodama 
valgis ir uniformai.

Kreipkitės asmeniškai arba rašykite i
f PERSONNEL OFFICER 
ENGLEWOOD HOSPITAL

ENGLEWOOD, N. J.
(tiktai 20 minučių busu nuo New York City)

(269)

Iš Darbo LaukoLietuvai Pagalbos Teikimo 
Kom., Elizabetho skyr.,, rapor

tuoja sekamai:
F. šiaulis surinko ant blan

kos aukų. Aukavo : K. Ruck, 
$10. Po $5: S. Jankauskas, P. 
Rimkus, J. Zaveckas, F. šiau
lis. Po $2: J. Garby, J. Ma- 
kaukis. J. Zizis, $1.25. Po $1: 
Z, Stasiuiis, C. Audriūnas, P. 
Taras, A. žalis, M. Ražans- 
kienė ,0. Sakavičienė, K. Po
ciūnas, J. Vizboras, L. Pau
lauskas. LPTK, Elizabeth skyr. 
$16.75. Viso $62.

M. Rudzionis rinko ant 
blankos. Aukavo: po $2: M. 
Rudzionis, J. Černiauskas, K. 
Pociūnas, A. Saulėnas, S. Liut
kus, V. Paulauskas, A. Šim
kus. Po $1: A. Pociūnas, S. 
Goval, C. Surplis, A. Laba
nauskas. Viso $18.

Povilas Kardokas surinko 
ant blankos: LDS 33 kp. Eli
zabeth, N. J., $10. Ona Grik- 
šas, $5. P. Kardokas, $3. S. 
Baltutis, $2. Viso $20.

Drapanų aukavo: M. Miller 
1 pundelį, St. Ambrosų 2 over- 
koatai, Geo. Cidarius 4 pun
delius. Nuo Stankų 1 pundelį, 
Mr. ir Mrs. Bekeris 1 pundelį 
ir dėžę batų, Mrs. Kazakevi
čienė 1 pundelį, Anna Kalvan 
1 pundelį, J. Vizbaras dvi po
ras kelnių; M. Rudzionis T 
pundelį, Morta Burkauskienė 
1 pundelį.

Pinigais $100 priduota 
LPTK Centrui Brook lyne.

Širdingai dėkuojame virš- 
minėtiems asmenims už jų 
gražias dovanas Lietuvos žmo
nėms, kuriems dabartiniu lai
ku taip reikalinga drapanos 
ir kiti reikmenys.
A. Stripeika ir B. Makutėnienė

Unijistas

Minersville, Pa
REIKIA MERGINŲ

Lengvas sustatymo darbas. 5 dienų savaite. 
79-05 NORTHERN BLVD., 
JACKSON HEIGHTS, L. I.

(268)

REIKIA 
BUŠELMANŲ 
Prie kelnių ir kolų 

Kreipkitės 
RONNER’S MEN’S TAILORING 

DEPARTMENT
KONNER’S

MARKET PRIE CHURCH ST. 
PATERSON, N. J.

 (269)

Stalioriai 
1-MOS KLASĖS 

KRAUTUVIŲ RAKANDAM 
IR BUFETAM 

PUIKIAUSIOS ALGOS 
ŠAUKITE

GLENMORE 2-4590 
_____________________________________ (273)

REIKIA DŽIANITORIŲ
PRIE AIRPORT 

GERA VALANDŲ MOKESTIS 
Kreipkitės nuo 9 iki 12 

Pradedant Pirmadieniu, baigiant 
Penktadieniu.

T. W. A. HANGAR NO. 6
LA GUARDIA FIELD 
____________________________ (271)

INDŲ MAZGOTOJAI 
VIRTUVES DARBININKAI 

Linksmos darbo sąlygos 
PRIE AIRPORT 

ModerniŽkai įrengta. Pakilimų progos. 
Kreipkitės 9 iki 12 pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu.
T. W. A. HANGAR NO. 6

La Guardia Field.
(271)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS 1

Punktai
218568 ALDLD 145 kp., Los Angeles

S. Penkauskas-
P. Tamašauskas, Lawrence .... 

A. Valinčius, Pittston ........t........
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
J. Grybas-
J. Lingevičius, Saginaw ...........

J. Krasauskas, Norwood .. 
M. Smitrevičienė, Detroit .........

V. J. Valley, New Britain .........
J. Rudman, New Haven .........
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
F. Wilkas, Wilmerding .............
J. Simutis, Nashua ....................
H. Žukienė, Binghamton ...........
L. Pruseika, Chicago ................
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 
J. Adams, Grand Rapids .............

252 i J. Stankevičius, Wilkes-Barre ....

K. Žukauskiene pavyjo St ripeiką ir Kudirką ir da
bar jau pirmoj vietoj. Gavome atnaujinimą.

M. Svinkūnienė taipogi pakilo punktais su pluoštu 
atnaujinimų.

Brooklynietis A. Balčiūnas pakilo punktais su atnau
jinimais; jam į talką šį sykį įėjo Geo. Kuraitis.

Į vajų įstojo S. Penkauskas ir P. Tamašauskas iš 
Lawrence, Mass. Jie prisiuntė atnaujinimų ir sako, 
kad neužilgo vėl prisius gerų rezultatų.

Mūsų uoli veikėja iš Los Angeles, Calif., drg. A. Leva- 
nienė, prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Ji 
sako, nors reikia daug važinėti nuo skaitytojo iki 
skaitytojo stubos, visvien ji nenupuola dvasioje; ji 
darbuosis kiek tik galės, kad gauti naujų skaitytojų.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujimų, pakilo punk
tais: S. Puidokas, Rumford, Me.; P. Šlajus, Chester, 
Pa.; ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh, Pa. (J. Urbonas 
šį sykį pasidarbavo); ALDLD moterų 20 kp. Bingham
ton, N. Y. (pasidarbavo drg. M. Kazlauskienė) ir A. 
Valinčius, Pittston, Pa.

Laisvės Koncerte dalyvavo gražus būrys vajininkų; 
tad sekame numeryje bus daug pasikeitimų vajaus len
telėse. Laisves Administracija.

P.

S.
567
540
514
497
486
468
434
416
384
372

212
208
166

Ramanauskas, Minersville - 
Bečis—
F. Klaston, Great Neck .... 

Puidokas, Rumford ..............
Geo. Shimaitis, Montello ...........
P. Anderson, Rochester ...........
C. K. Urbonas, Hudson .............
V. O. Valukas, Wilkes-Barre - 
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
P. Šlajus, Chester .....................
V. Padgalskas, Mexico ..............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 362 
P. Šlekaitis, Scranton ......
ALDLD 25 kp., Baltimore 
J. Burba, So. Boston ........
ALDLD Moterų 20 kuopa, 

Binghamton .........
L. Bekešienė, Rochester ...

324
292
260

240

148
144
139
130
130
126
104

96
88
88
52
24
14

pini-

savo 
kad 
dar-

pareikalau- 
jie prižiū- 
balsavimą, 
tai tokia

CLIFFSIDE, N. J

Pasilinksminimas ir Vakariene
Rengia ALDLD 77 kuopa, Cliffside, N. J.

Sekmadienį, Lapkričio 18 November
Pradžia nuo 3 vai. dieną. — Vakarienė 6 v. v.

Clias. Stephans-Boro Bar Salėje
344 Palisade Ave., Cliffside, N. J.

ŠOKIAI PIRM IR PO VAKARIENĖS
Laike Vakarienėj, prie stalų, alus nemokamai. 

Įžanga $1.00 Asmeniui.
Dalyvaus du Dainininkai iš Brooklyno

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės lietuvius į šį tikrai smagų 
vakarą. —Komitetas.

MŪSĮIKULMMS CENTRAS
Įsisteigimas namo kaipo, kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi
suomenė turėtų tinkamą nan ,-ų kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
, Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti šėrų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną Šerą.
Siųsdami už aėrus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu t

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

cieriai ir kiti komandieriai 
vietas sau nusiperka, kad liau
dis jų neapkenčia.

■ Ir jeigu Jungt. Valstijų vy
riausybė įsivels į karą prieš 
Chinijos liaudį, tai tas karas 
neturės nei Amerikos karei
vių, marinų, nei jūreivių pri
tarimo. Jis jiems bus sveti
mas.

Maršalas K. K. Rokossovs- 
kis buvo Londone ir kalbėjo 
Pasauliniame Jaunuolių Suva
žiavime. Jis sakė, kad fašiz
mo šaknys dar neišrauta ir 
naujų karų pavojus nepasibai
gė.

Lapkričio 5 d. American 
Brass Co. darbininkai turėjo 
balsavimus po priežiūra N.L.B. 
dėl pakęlįmo 30% algos ir dėl 
to, kad kompanija atmokėtų 
2,000 darbininkų $1,225,000 
užvilkintų algų.

Šios kompanijos dirbtuvės 
randasi Waterbury, Ansonia 
ir Torrington miestuose. Bal
savimuose dalyvavo 6,094 
darbininkai. Darbininkai pri
klauso prie CIO Mine Mill & 
Smelter Workers unijos. Bal
savo už streiką 5,444 darbi
ninkai ir prieš 559. Tokiu bū
du, milžiniška dauguma bal
sų darbininkai jgaliavo uniją 
kalbėti jų vardu reikale pa
kėlimo algų ir atgavimo 
gų arba streikuoti.

N. L. B. daug kartų 
posėdžiuose pripažino, 
kompanija turi atmokėti
bininkams užvilktas algas, bet 
kompanija nesiskaito ir tiek. 
Kaip žinome, tai CIO darbi
ninkai buvo pasižadėję karo 
metu nestreikuoti, kad nesu- 
trukdžius gamybą, kad nepa
kenkus karo laimėjimui, bet 
kad ir karui pasibaigus kom
panija nesiskaito ir tiek. Mat 
kompanija mano, kad jeigu 
kils streikas, tai dabar val
džia nepaims jos dirbtuvės ir 
neleis darban savo priežiūroj.

Kompanijos viršininkai ir 
suprantama tūli iš N. L. B. 
vis bandė įtarti, kad būk tai 
yra unijos viršininkų reikala
vimas, todėl buvo 
ta iN. L. B., kad 
retų darbininkų 
persitikrintų, kad 
darbininkų valia.

Dabar balsavimai atlikti ir 
jeigu kompanija norės dalyką 
baigti geruoju, tai turės skai
tytis su darbininkų valia, jei
gu ne, tai unija bus priversta 
skelbti streiką.

■ Ta pati kompanija turi dirb
tuvę ir Buffalo, N. Y., ten 
pat darbininkai • po N. L. B. 
balsavo lapkr. 5 d. ir už strei
ką pasisakė 1,322 darbinin
kai, o prieš balsavo tik 100. 
Reikalauja taip pat pakelti 
algas ant 30%, nes karui pa
sibaigus ir sutrumpinus darbo 
valandas, tai darbininkų algos 
sumažėjo, gi pragyvenimas yra 
brangus.

Tos kompanijos dirbtuvė 
yra ir Detroit, Mich., kur dar
bininkai priklauso prie CIO 
United Auto Workers unijos, 
turėjo balsavimus ir jie reika
lauja pakelti algas ant 30%.

Lapkričio 5 dieną balsavo

HARTFORD, CONN

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

nes 
ne
yra 
pir- 
nei

OPERATORĖS
PRIE BLIUSKUCIŲ

Geros Darbo Sąlygos 
Patogi Transportacija

FA-MUS SPORTSWEAR
601 — 4TH AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.
(269)

MERGINOS IR BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas, Svarus 
darbas. Naujas Cellophane fabrikas. Mokes

tis nuo valandų. Algos ir Bonai.
CELLO-MASTERS, Ine., 

1155 Randall Ave., Bronx 
DAYTON 9-6455.

THE

(269)

t

Pradėjau, kaipo vajininkas, 
rinkti dienraščio Laisvės pre
numeratas tarpe angliakasių. 
Turiu .pasakyti, kad visi Lais
vės skaitytojai, kuriuos tik su
ėjau, tai su ukvata užsimoka 
prenumeratą ir su dienraščiu 
nenori skirtis. Tik, kaip mūsų 
nedidelė kolonija, tai daug ir 
pasidarbuoti negalima, 
naujų skaitytojų, tai veik 
galima gauti. Tiesa, dar 
žmonių, bet jau pasenę, 
miau neskaitė, tai dabar
nenori laikraščius skaityti. Na, 
bet vis vien vieną naują skai
tytoją gavau, gal dar gausiu ir 
daugiau.

Mat, ir aš esu senas, kad 
būčiau jaunesnis, tai galėčiau 
aplankyti lietuvius kitose ko
lonijose, bet ir man jau aštun
tas kryželis amžiaus. Todėl 
prašau apylinkės draugų, ku
riems leidžia aplinkybės, kad 
pasidarbuotų dienraščio plati
nime. Tariu širdingai ačiū drg. 
šiupailienei, kuri pasidarbavo 
ir atidavė man savo punktus.

Miršta pas mus lietuviai. 
Dabar vėl trys mirė, tai Vin
cas Lukoševičius, senas Mi
ll ersvillės gyventojas. Savo lai
ku užlaikė valgomų daiktų 
krautuvę. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, Lankeliškių para
pijos. Paliko nuliūdime mote
rį, dukterį ir brolį 
są, kuris 
Buvo jau

Taipgi 
apylinkės
lauskas, jau gerai pagyvenęs.

Mirė J. Žilinskas, senas 
žmogus, buvo pavienis ir gy
veno Seltzer City. Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, skaitė dien
raštį Laisvę, net ir kada jau 
buvo senelių prieglaudos na
me, Schuylkill Haven. Ten jis 
ir mirė. Turėjo seserį Seltzer 
City, kuri yra religinė, taip ir 
brolį palaidojo, 
siems būna lengva 
mo žemelė, o jų 
reiškiu užuojautą.

V. Ramanauskas.

Klemen- 
gyvena Mt. Carmel. 
85 metų amžiaus, 
mirė senas mūsų 
gyventojas J. Pau-

Lai miru-
Dėdės Sa- 
giminėms

CERTAS
RENGIA HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

I

THEY FINISHED
THEIR JOB 

LET'S FINISH M
VICTORY 

k LOAN j
BONDS

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Lapkr. 17 d., 8 v. v., po 318 W. 
Broadway įvyks vakarienė trijų 
patrijotingų draugių rūpesniu ir lė
šomis, dėl tikslo ADL Suvažiavimo. 
Tą vertingą žygį padarys Žukaus
kienė ir M. Dambrauskienė. Už tai 
galima sušukti VALIO! Bostonie
čiai, būkime visi vakarienėje.

(267-268)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 

viet. skyr. susirinkimas įvyks lapkr. 
16 d., 8 v. v., 1218 Wallace St. Visi 
delegatai dalyvaukite šiame susi
rinkime. Taipgi ir tie, kurie yra iš
rinkti į Pittsburgho Suvažiavimą. 
Bus kpsvarstoma apje kelionę ir kiti 
reikalai. — J. Šmitienė. (267-268)

STOUGHTON, MASS.
Stoughtono Lietuvių Suvienytų 

Draugijų specialis susirinkimas 
įvyks lapkr. 18 d., 2 vai. dieną. 
24 Morton St. Bus keliamas klausi
mas suvienijimo Stoughtono Liet. 
Piliečių kliubo su viršminėta drau
gi ja.—Kviečia Komitetas. (267-268)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks lapkr. 18 d., 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Kviečiame visus daly
vauti. — P. Puodis, sekr. (267-268)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks lapkr. 18 d., 11 vai. ryto, 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes turėsime balsuoti Centro 
Komitetą sekantiem metam. Taipgi 
yra ir kitų sverbių reikalų aptari
mui. — Sekr. (267-268)

ODOS DARBININKAI
Reikia Visų Rūšių

Aukšta Pradine Alga
48 VALANDŲ AR DAUGIAU 

DARBO SAVAITE

A. J. Crowhurst & Sons
35 MILL STREET 

BELLEVILLE, N. J.
(267)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)

ODOS DARBININKAI
RANKINIAI AUKSUOTŲ PAMARGINIMŲ 

IŠSPAUDĖJAI ODOM
Patyrę

45 VALANDŲ SAVAITE—$55
ADAMS ART STUDIO

118 LEXINGTON AVE. 
(28th St.) N. Y. C. 
ASHLAND 4-8360

(2«7)

ABELNAM 
AUDIMŲ DRUKAVIMUI 
FABRIKO DARBININKAI

PASSAIC 8-4300
(268)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■ 
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Sekmadienį 
Lapkričio 

18
November

Lietuvių Kliubo Salėje
227 LAWRENCE ST., 
HARTFORD, CONN.

Pradžia 3:30 v. dieną

’ 4-'

h

BRQNE LUCAS 
(Ras(niavičiūtė)

BALTIMORE, MD.
Lapkr. 17 d. Moterų mezgėjų Kliu- 

bas ir LLD 25 kp. rengia vakarienę 
ir šokius. Šis parengimas tai būna 
metinis, žymiauisa sueiga, rengiama 
demokratinių lietuvių Baltimorėje, 
—• vadinama farmerių vakarienė. 
Apylinkės lietuviai farmeriai aukoja 
daug šviežių valgių šiam parengi
mui, tai todėl gaspadinės gali pri
ruošti skaniausią vakarienę už vi
sas ruošiamas Baltimorėje. įvyks 
Liet, salėje, 851 Hollins St. Pelnas 
nuo parengimo skiriamas pagalbai 
Lietuvos žmonėms. — Kviečiame vi
sus. — Kom. (267-268)
t ________________

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 

viet. skyr., rengia parengimą lapkr. 
18 d. Liet, salėje, 2 vai. dieną. Va
karienė bus pagaminta iš gerų na
mie darytų valgių. Tikieto kaina va
karienėje 75c suaugusiems. Pelnas 
skiriamas pagalbai Lietuvos žmo
nėms. Kviečiame visus demokratiją 
mylinčius žmones dalyvauti 
remti savo centais šį taip 
tikslą. — Kom. (267-268)

MERGINOS MERGINOS 
18 IKI 30 

Lengvas Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolatinis Darbas—Užtikrintas Darbas 

Progos Pakilimams
Poilsio Periodas, Linksmos Aplinkybės 

Apmokamos Vakacijos ir Šventės 
Kheipkitės Nuo Pirmadienio Iki 

Penktadienio, 8:30 iki 5.

SCOTT PAPER COMPANY 
CUT-RITE DIVISION

50 Harrison St., Hoboken, N. J. 
(273)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $35. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE. 59 Pine St.. New York City.
(X)

NAMŲ DARBININKE, 
PATYRUSI

Moderniniai namai. Suaugę. Atskiras kam
barys su maudynėmis. $150 j mėnesį.

Linksmas darbas. 15 minučių busu nuo
Times Square

Telefonuokite, Atmokėsime
UNION 7-4020

4

ir pa- 
svarbų

(26?)

OFISŲ DARBININKĖ 
valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinomą firma.

Telefonas HANOVER 2-6900. EXT. 557
(268)

■
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ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
.................... . KONCERTINĘ PROGRAMĄ PILDYS:

LAISVĖS CHORAS, DIRIGUOJANT MARYTEI BALTULIONlYTEI.
Solistės bus gerai žinomos Naujojoj Anglijoj

Bronė Lucas (Rasimavičiųtė) dainininkė ir muzikos mokytoja Gertrude Uliskas, 
talentinga solistė iš Waterbury, Conn. Elena Kapčiunas, jauna dainininkė, kuri 
skambins gitarą.
Iš Brooklyn, N. Y. dalyvaus žymus dainininkas — tenoras Aleksandras Vasiliauskas. 
Taipgi Sudainuos Naujai Išleistas Dainas Vyrų Choras, Laisvės Ch. Oktetas ir Kvartetas

Įžanga po $1.00 ir 75c (su taksais). Vaikučiams puse bilieto. KVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.
.............. ..........  ..uiili.r. „lit i

ELIZABETH, N. J.
Šį šeštadienį, lapkr. 17 d., 

vąjininkų (A. Stripeikos-G. 
kps) pare. LDP Kliube, 408 Court 
Street. Pradžia 7:30 v. v. Kviečia
me visus draugus dalyvauti, paremti 
draugus, kurie darbuojasi dienraščio 
Laisvės labui. Parė rengiama, kad 
padengti lėšas, gavime naujų skai
tytojų. (266-267)

įvyksta 
Kųdir-

graži, 
taipgi

PAJIEŠKOJIMAI
Adomas Nivinskas pajieško savo 

brolio Stasio Nivinskio ir motinos 
Juzės Nivinskienės, kilusių iš Kė
dainių apskr., Baisogalos miestelio. 
Paskutiniuoju laiku gyveno Rock 
Ford (Valstija?—Adm.) USA. Pra
šau ątsiliepti šiuo antrašu: Adomas 
Nivinskas, Agraciada 
Montevideo, Uruguay.

i .

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS 
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS
, VAKACIJOS

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI

PUIKUS MOKIN1MOSI GERO AMATO
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y
(X)

■

:1

No. 2442, 
(267-268)



Šeštas puslapis ketvirtadienis, tapk. IS, 1945

NowWko^K0zfe?ini(n 
Queens Prarado Viėną 

Atstovą dėl Stokos
6,351 Balso

Pagal Proporcionalės Atsto
vybės balsavimų sistemą kas 
75,000 balsų išrenka po vie
ną atstovą i Miesto Tarybą. 
Likusieji 50,000 ar daugiau 
balsų dadeda vieną, o jeigu 
mažiau 50,000, tai tie paskiau
sieji balsai prarandami.

šiuose Miesto Tarybos rin
kimuose Queens apskritys taip 
prarado penktąjį atstovą trū
kus 6,351 balso iki 350,000, 
pasiliko su 4 atstovais. Viso 
buvo 343,619 nesugadintų ba
lotų.

New York ir Bronx išlaikė 
lenktynes gauti po 5 atstovus.

Bronxe radę balotų viso 
426,344, pakankamai išrinkti 
šešis Tarybos narius. Bet pra
dėjus perrinkinėti ir rokuoti 
balotus, atradę 42,412 suga
dintų, 14,221 visai tuščių, 411 
su įrašytais vardais. Gerų, pri- 
rokuojamų balotų beliko tik 
369,300.

Ar Turite Kokią Sunkią 
Problemą Siuvime?
Jeigu taip, atsineškite į 

Moterų Apšvietus Kliubo susi
rinkimą šio ketvirtadienio va
karo 8 vai., lapkričio 15-tą, 
Laisvės salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Ir jeigu žinote spe
cialiai gerą būdą sunkioms 
problemoms išrišti, taipgi pra
šome pribūti.

Šiame susirinkime pašvęsi- 
me dalį laiko siuvimo proble
moms išsiaiškinti. O taip va
dinamų “triksų” sėkmingos 
siuvėjos žino, bet ne visos ži
no visus. Vieną girdėsi nusi- 
skundžiant turint sunkumų 
rankovei įsiūti, kita kišenini, 
trečią skylėms, ketvirtą zipe- 
riui, dar kita turinti bėdų su 
įstrižo audeklo madomis — 
desėtkus tokių bėdų galima 
prirokuoti. čia tai ir bus ta 
klinika visoms bėdoms susi
nešti, visoms vaistų atnešti. 
Tad atsineškite visas proble
mas ir visus žinomus “triksus.”

Kviečiamos visos moterys- 
merginos, ne vien tik narės.

Kliubietė.

CIO Ves Kampaniją už 
Laivus Kariams

New Yorko CIO Taryba 
pereitą antradienį paskelbė 
visuotiną kampaniją už laivus 
mūsų kariams greičiau par
vežti namo. Veiks visokiais bū
dais. Štai keli iš jų:

Paskleisti po milioną lape
lių aiškinančių reikalą tos 
kampanijos ir atviručių pre
zidentui Trumanui su ragini
mu “pavartoti kožną mūsų lai
vą po mūs vėliava parvežti 
mūsų armijoms pirm Kalėdų.”

Siųsti keliaujančius pikietus
po Times Square ir kitus mies- |zijų 
to centrus garsinti kampaniją, 
dalinti atvirutes. Siųsti skelbė
jus su antpetinėmis iškabomis.

Serga
Albina Mikalaus, veikli 

kliubietė ir uoli Lietuvos žmo
nių rėmėja, gale užpereitos 
savaitės buvo staiga suimta 
sunkios ligos. Gydytojas lankė 
po kartą ir po du per dieną. 
Galop pereitos savaitės jautė
si lyg gerėliau, tačiau dar vis 
ne gana sustiprėjus. Dėl tos 
priežasties net Laisvės kon
certe negalėjo dalyvauti, nors 
turėjo tikietus iš anksto ir bu
vo susitarę koncerte pasima
tyti su draugais.

Linkime greit pasveikti.
Draugė Mikalaus randasi 

namie, 558 Ridgewood Ave., 
Brooklyne.

Draugė.

Povilas Venta Dabar Jaučiasi 
Esąs Ant Kitos Planetos

S/Saržentas Povilas Venta stovi prie dvivamzdžio 50 
kalibro mašininio šautuvo. Jj atlanko (už šautuvo) gene
rolas Yo Ying-chin, vyriausis Cbinijos armijų komandie- 
rius su savo palydovu (ir su toliau stovinčiais, sumažinta
me paveiksle nematomais, maj. generolu R. B. McLure, 
pulk. Harry A. Buckley, leitenantais Roy A. Fields ir Jack 
T. Young). Ši Signalų Korpuso nuotrauka buvo daryta dar 
karo laiku, kada Povilas apie civilinį gyvenimą ar bent apie 
kokį gyvenimą galėjo tik saldžiai pasapnuoti.

Būdamas per tris ilgus me
tus karo tarnyboje, laisvietis 
Povilas Venta niekad nesi
skundė sunkumais. Galėjai 
pamanyti, kad jo gyvenimas 
kariuomenėje taip šviesus, 
kaip nublizginta jo šioji ka- 
nuolė būdavo visuomet ir ypa
tingai čia matomoje aukštųjų 
karo vadų inspekcijoj. Tačiau, 
kada susitikau jį Laisvės kon
certe, (naujai sugrįžusį iš tar
nybos) ir užklausiau, kaip 
jaučiasi čionai, namie, Povilas 
nedvejodamas atsakė:

—Jaučiuosi lyg būčiau iš 
mėnulio ar kokios kitos plane
tos dykumų nukritęs. Gerai 
čia, nepaprastai gerai.

Taigi, karinėje tarnyboje 
eiti pareigas, būti toli nuo na
mų niekam nėra malonu nei 
linksma, nors karo tarnybos 
yra nelygios vienos kitoms..

Povilas, trijų kariuomenių 
karys ir dviejų karų vetera
nas, amerikinę tarnybą Visgi 
laiko tarsi kokia privilegija, 
palyginus su pirmomis.

Lietuvos kariuomenėj daug 
ko trūko, bet aršiausiai įky
rus atrodė smetoniškų ponai
čiukų karininkėlių ponišku
mas, pūslumas. Ispanijos res- 
publikiečių kariuomenėje visi 
buvo draugais, bet stokavo 
visko. Mūšiuosna reikėjo eiti 
su atsilikusiais, išvartotais gin
klais ir tų kartais per grupę 
turėti tik vieną, šovinių taip 
pat stoka. Teko eiti beveik 
nuoga krūtine prieš Hitlerio 
ir Mussolinio moderniškai ap
ginkluotus frankistus.

Amerikos armijoj karys yra 
laikomas žmogumi, sako Ven
ta. Su žemesniais, o progai 
pasitaikius,, ir su aukštesniais 
karo viršininkais gali pasikal
bėti kaip žmogus su žmogu
mi, karys su kariu, gali atvi
rai pareikšti mintį. Mūšin eini 
apginkluotas, vežimais provi-

lydimas. Tačiau ir prie 
tokios atsargos pasitaiko ne
laimių, stokos, alkio, žiauraus 
vargo.

Laimei, Povilas sugrįžo svei
kas ir energingas, pasiryžęs 
kovoti, kad pasaulyje būtų 
įvykinta ir išlaikyta taika 
daugeliui gentkarčių, kad 
žmonėms būtų duota tos lais
vės, už kurias buvo kariauta.

Venta — dar jaunas ame
rikietis. Pirm pašaukimo kari
nėn tarnybon buvo vos pagy
venęs čionai 19 mėnesių, ta
čiau jau buvo nariu organiza
cijose; o sugrįžo jau ir įsipilie- 
tinęs. Tarnyboje išbuvo ly
giai tris metus — išėjo lap
kričio 7-tą, 1942 metų, sugrį
žo lapkričio 8, 1945 metų, šta
bo saržento laipsnyje, su trim 
“battle stars” ir specialiu ka
ro vyriausybės pagyrimu.

Pirmąją dalį pirmųjų metų 
Povilas praleido kempėje 

Brekinridge, Kentucky. Iš ten 
1943 metais nuvyko Indijon, 
o iš Indijos lėktuvu buvo nu- 
skridintas į Chiniją, veikti su 
Amerikos militariška misija. 
Chinijos - Indijos pasienyje 
teko veikti ilgesnį laiką, trum
pesnius laikotarpius pabuvo- 
jant šian ir ten.

Vyriausis Ventos pageidavi
mas — po sugrįžimo, pirm 
visko, su savo Anelyte atlan
kyti visus savo draugus, biskį 
pasilsėti, o paskui dar bent 
metus pasimokinti viso to, kas 
reikalingiausia a m e r i k iečio 
kasdieniniame gyvenime. Gi 
tuomet vėl prie kasdieninio 
darbo, prie šeimos ir pilietinių 
pareigų.

Linkime, kad laimužė būtų 
su jumis civiliniame gyveni
me, kaip kad ji neapleido jū
sų karuose.

Kaltinami Vagystėje 
Tik Taręsi Vogti

Brooklyne iškilo savotiška 
byla. Auksoriui Nelkin, 209 
Ocean Parkway, išvogta iš na
mų $3,500 vertės brangumy- 
nų ir $3,000 pinigais. Sąryšy
je su tuo įtarti ir areštuoti 
trys jauni kaimynai. Jie, sa
koma, prisipažinę planavę tą 
vagystę, bet ginasi jos nespė
ję papildyti, kas nors kitas tai 
atlikęs. Jie sako, kad kas nors 
galėjęs nugirsti jų planus ir 
juos pralenkęs.

Kol kas policija priėmus 
jų teisinimąsi — oficialiai juos 
įkaitino suokalbyje papildyti 
vagystę, o savo keliu tyrinėja 
toliau.

Vagystę atradus Nelkino 
duktė po sugrįžimo iš filmų 
teatro, kur tie įtartieji trys 
buvę ją pasikvietę eiti. Jiems 
nuėjus prie teatro, vienas iš 
trijų paskutinę minutę atsili
kęs nuo kitų, į teatrą nėjęs, 
pasiaiškinant, kad jam ta fil
mą nepatinkanti. Dėl to Nel- 
kiniutė ir įtarusi, kad čia ga
lėjęs būti suokalbis juos ap
vogti. Jos motina tuo tarpu 
buvusi išvažiavusi toli nuo na
mų atlankyti kariškoje tarny
boje esantį sūnų, o tėvas bu
vęs savo užsiėmime, 71 Nas
sau St.

Pikietavo Britanijos 
Konsulatą

Protestui prieš Anglijos gin
kluotą intervenciją į Javą, lap
kričio 13-tą įvyko masinis pi
lnėtas prie 'Anglijos konsula
to, 25 Broadway, New Yorke. 
Jį pradėjo indonezai jūrinin
kai, atsisakę vežti Holandijos 
laivais armijas ir ginklus prieš 
savo žmones. Juos parėmė 
amerikiečiai.

Quill Išrinktas, Isaacs, 
Cacchione, Phillips 
Tebebuvo Pirmais

Michael J. Quill, esamasis 
Miesto Tarybos narys, Tran
sporto Darbininkų Unijos 
(CIO) prezidentas, pereitą 
antradienį paskelbtas pirmuo
ju išrinktu Miesto Tarybon iš 
Bronx. Jis pirmas'visame mies
te gavo 75,000 balsų. Quill tu
rėjo 71,394 pirmuosius balsus.

Pirm Quill’o buvo paskelb
tas išrinktu Richmond kandi
datas Frederick Schick, bet ne 
dėlto, kad jis būtų buvęs pir
muoju balsais. Iš Richmond 
apskrities turi teisę išrinkti 
vieną ir tuo vienu iš dviejų 
kandidatų buvo paskelbtas 
Schick bene sekamą dieną po 
rinkimų, nes ten buvo mažai 
balsų, mažai rėkavimo.

Quill trūkstamus balsus ga
vo iš pirmųjų 7 išimtų iš lenk
tynių kandidatų, kurių balo
tuose jis buvo pažymėtas No. 
2, sekamai: Nuo Arthur Kea
ting, nepriklausomo, 200; nuo 
William J. Waterman, repu- 
blikono, 100; nuo Samuel T. 
Shay, rep., 123; nuo John T. 
Meehan, rep., 658; nuo Jack 
E. Levine, fusionisto, 1,028; 
nuo Harold J. Caldwell, libe
ralo, 463; nuo Edward Licker, 
rep., 315. Gavus pirmus 459 
balsus nuo S. W. Phillips, de- 
mokr., jis tapo paskelbtas iš
rinktu.

Po to visi likusieji nuo ne
išrinktų kandidatų, tie balotai, 
kuriuose Quill pažymėtas No. 
2, ėjo tiem, kurie tuose balo
tuose pažymėti No. 3.

Reikalauja Mokyklos 
Queensbridge Vaikams
Queensbridge projekte gy

venančios motinos žadėjo eiti 
Į miesto švietimo Tarybos po
sėdį šį trečiadienį. Jos reika
lauja mokyklos pačiame pro
jekte.

Tos srities gyventojai sako, 
kad jie per 6 metus reikalau
ja ten mokyklos, bet jų nie
kas negirdi. Tuo tarpu 3,149 
ten gyvenančių šeimų vaikai 
turi eiti po daug blokų pėsti 
į apylinkės mokyklas, nes nė
ra transportacijos.

Penkiolikos metų berniukas 
Brooklyne kaltinamas mirti
nai primušęs 53 metų amžiaus 
krautuvininkę jai užtikus jį 
norint pavogti pinigus, iš jos. 
krautuvės.

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampas Broadway ir Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS 
, (BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir UŽ prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios,: Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Kandidatų Numerio 
1-mo Balsai

Pabaigus rokuoti kandidatų 
į Miesto Tarybą numerio l-.mo 
balsus, pirmaisiais eilėje buvo 
sekami:

Bronx (Renka 5)
Quill, darinėtis 71,191
Cunningham, dem. 45,308
Keegan, dem. 44,890
Schwartz, dem. 27,020
Dęvąny, nepr. 25,750
Rubinstein, darb. 25,488
Klein, ‘nepartinė 22,084

New York (Renka 5)
Isaacs, rep. 59,830
Davis, kom. 56,540
Connolly, darb. 42,151
DiFalco, dem. 36,093
Carroll, dem. 35,432
Moses, dem. 29,052
Kaplan, lib. 21,151
Brooklynas Turės 8 Atstovus

Antradienį baigė surokuoti 
Brooklyno pirmuosius balsus 
ir sužinota, jog Brooklynas tu
ri pakankamai balsų rinkti 8 
atstovus. Tad viso ateinančio
je taryboje turėsime 23 na
rius. Dabartinėje yra 17. Taip 
yra dėlto, kad šiemet daugiau 
piliečių dalyvavo balsavimuo
se, negu 1943 metais. Daugiau 
balsuotojų, daugiau išrinktų.

Gale numerio 1 balsų roką-

Veteranai, pagaliau, gaus 
dalį apartmentų, Bronxe, iš 
kurių išsikrausto atleidžiamos 
iš tarnybos WAVES.

vimo (neoficialiai) pirmi 10
Brooklyno kandidatų turėjo 
balsų :
Cacchione, komunist. 66,583
Sharkey, dem. 55,069
DiGiovanna, dem. 41,739
Earle, nepr. 39,671
Vogei, dem. 39,466
Hart, dem. 38,293
McCarthy, dem. 33,415
Goldberg, liber. 32,534
Casey, dem. 30,459
Bernhardt, liber. 29,035

Queens (Renka 4)
J. A. Phillips, dem. 56,487
Quinn, dem. 49,562
Clemente, dem. 28,971
A. J. Phillips, rep. 27,510
Glenn, rep. 24,788
Lambe, dem. 21,835

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks lapkričio 15-tos 
vakaro 8 vai., 419 Lorimer Street, 
Brooklyne. Kviečiame ir ne nares. 
—Valdyba. 266-267)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

Bronx, New Yorko ir 
Queens apskrityse jau buvo 
pradėti rokuoti ir antrieji bei 
tretieji balsai pirmadienį ir 
antradienį. Tad kandidatai 
dar bus buvę apsikeitę vieto
mis ir, žinoma, visi kiek pa
augėję balsais pirm galutino 
laimėjimo, o kiti pralaimėji
mo.

New Yorke pirmiausiais bu
vo išimti iš lenktynių Louise 
Simpson, trockistė, gavusi 926 
balsus ir Amicus Most, socia
listas, gavęs 1,246 balsus 
(skaitlinės šiems dar ne ofi- 
cialės). Jų balotai - padalinti 
juose pažymėtiems No. 2 kan
didatams.

Bronxe pirmiausia išimti 
Sydney Bykofsky, socialistas, 
ir Louis Gorman, nepriklauso
mas, gavę 2,269 ir 3,300 bal
sų.

Queens pirmaisiais iš lenk
tynių buvo Nicholas Predel ir 
Edward Nugent, nepriklauso
mi, ir Rosamond Clark socia
listas.

Skalbėjų Unija Šaukia 
Bosus i Derybas

Laundry Workers Joint 
Board, CIO, atstovaujanti 25,- 
000 darbininkų didžiajame 
New Yorke ir artimose apy
linkėse, įspėjo bosus, jog da
bar yra paskutinė proga susi
tarti arba turės streiką.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičiuB su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

ANTANAS LEIMONAS,
Naujas Savininkas

306 UNION AVENUE
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN S, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Ketvirtadalis Miliono 
Prašė Paramos

Per vieną savaitę, pasibai
gusią spalių 26-tą, 250,754 
asmenys New Yorko valstijoj 
užsiregistravo gauti nedarbo 
apdraudos ar veteranams pa
ramos. Tačiau visgi buvę 878 
mažiau, negu buvo pirmesnę 
savaitę.

Iš tų 215,262 reikalavo ne
darbo apdraudos, o 35,492 bu
vo kariškiai vyrai ir moterys, 
prašę taip vadinamų readjust
ment mokesčių.

Prašantieji nedarbo apdrau
dos 96,460 buvo iš New Yorko 
miesto, 46,486 iš Buffalo, 18,- 
100 Long Islando gyventojų, 
13,944 iš Syracuse, 12,481 iš 
Westchester apskrities mies
telių, 11,306 iš Rochester, 6,- 
370 iš Albany, 6,229 iš Utica 
ir po mažiau iš kitų miestų ir 
miestelių.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 nauji ištaisyti 

kambariai, visi šviesūs, su maudy
nėmis. Savinipkas sutinka įdėti 
aliejinį pečių, jei randauninkai jo no
rėtų. Dabar yra anglim šildoma. 
Randa $23 j mėnesį. Prašome kreip
tis, 332 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y. (266-267)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergrecn 7-6868

VALANDOS' ryteVA^AWixjb. j 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
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